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Hea EEÜÜ vilistlane ja toetaja!
Järgnevalt anname ülevaate EEÜÜ tegevusest 2017-2021.
EEÜÜ töö ja eeüükate hulk on olnud justkui lesknaise õli – kui ka
mõnikord võib pealtnäha paista teda vähe olevat, ent samas
järjepidevalt kasutades seda vähest, mida Jumal on andnud, ei lõpe see
ära, vaid tuleb muudkui juurde.

EEÜÜ töötegijad
Kui 2019. a sügisel senine peasekretär Egle Hollman EEÜÜ töölt lahkus, katkesid kahjuks ka EEÜÜ
tegemised Tallinnas ja Pärnus. Rõõmustame selle üle, et Tartus on kõigi nende aastate jooksul EEÜÜ
töö järjepidevalt toiminud ja Jumala abiga ka edasi minemas. Kuid otsime nii palves kui ka
praktiliselt, kuidas vähemasti Tallinnas taas tudengitööd ehk juba selle aasta jooksul käivitada.
2019. a oktoobrist sai EEÜÜ peasekretäriks Jane Soosaar. Tundes Jumalalt kutset panustada pigem
muudes valdkondades, pani ta selle ameti möödunud aasta lõpul maha. Oleme Jumalale tänulikud
Jane pühendumise ja eeskuju eest selle aasta jooksul ja usume, et Tema panus Jumala riigi töösse
EEÜÜ kaudu kannab head vilja.
Alates 2017. a sügisest sai Tartu EEÜÜ üle hulga aja oma kohaliku töötegija – Kirsi Vimpari. Kirsi
on pärit Soomest, kes SLEY (Soome Luterlik Evangeeliumiühendus) läkitatuna on Eestis misjonitööl
alates 2015. a. EEÜÜ töö on üks osa Kirsi Eestis tehtavast misjonitööst, mille eest palka saab Kirsi
SLEY-lt. EEÜÜ Kirsile tema töö eest palka maksta ei saa, küll aga on EEÜÜ saanud toetada Kirsi
osalemist IFES-i (International Fellowship of Evangelical Students, EEÜÜ nö ülemaailmne
katusorganisatsioon) korraldatud koolitustel ja sel moel panustada Kirsi kui tudengitöö juhi
arengusse.
Alates käesolevast aastast on Kirsi Vimpari EEÜÜ ajutise peasekretäri (IFES-i mõistes acting general
secretary) ülesannetes. Kui Jumal lubab ja EEÜÜ-l selleks vahendeid jagub, soovime eeloleval
semestril Tartusse palgata osakoormusega tööle Elsa Mensalo. Elsa on samuti pärit Soomest ja on
vabatahtlikuna teinud tudengitööd OPKO-s (Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys, IFES-i
organisatsioon Soomes). Praegu õpib Elsa Tartu ülikoolis eesti ja soome-ugri keeleteadust ning on
juba aktiivselt panustamas Tartu EEÜÜ tegevusse. Elsaga vastutust jagades on Kirsil võimalik
rohkem pühenduda EEÜÜ kui terviku arendamisele, otsides neid, kellega Tallinnas EEÜÜ tööd taas
alustada ning neile oma teadmiste ja kogemustega mentoriks olla.

Ülevaade Tartu EEÜÜ tegemistest
2017. a kevadsemestril korraldasime Tartus EEÜÜ õhtuid kaks korda kuus. Kuna korraldajatena
saime Tartus tol hetkel arvestada kolme inimesega (Robert Bunder, Carmen Karabelnik, Kirsi
Vimpari), kes kõik igal kolmapäeval füüsiliselt kohal olla ei saanud, otsustasime, et teeme pigem
vähem, aga loodetavasti Jumala abiga läbimõeldumalt ja sisukamalt. Kord kuus oli üks teemaõhtu
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külalisega, teine kord oli reserveeritud vanas heas EEÜÜ stiilis piibligrupile, kus sai vabas õhkkonnas
mingi teema kohta Piibli kirjakohti lugeda, nende üle mõtteid vahetada ja üheskoos palvetada.
2017. a sügisest hakkasid EEÜÜ õhtud taas toimuma igal nädalal. 2019. a kevadel ja sügisel on EEÜÜ
taas üle mitme aasta olnud oma üritusega ka Tartu tudengipäevade kavas: 2019. a kevadel
korraldasime volbriõhtu kohvikut ning 2019. a sügisese tudengipäevade kohviku teemaks oli „Inglid
meie ümber“. Mõlemal puhul oli meie eesmärk piibellikust vaatepunktist kõnelda vaimumaailma
reaalsusest ja sellega seotud ohtudest.
Kõige
populaarsemaks
2019.
a
sügissemestri EEÜÜ õhtuks osutus too
oktoobrikuu kolmapäev, mil EEÜÜ-l oli
külas EELK peapiiskop Urmas Viilma,
kellega paneelvestlust juhtis Robert
Bunder. Urmas Viilma avatud olek
julgustas nii mõndagi esmakordselt EEÜÜ
üritusel olnut oma küsimusi küsima,
millest kokku sai üks kõnekas ja sisukas
õhtu kõigile.

Kui tudengipäevade kohvikus oli inimesi paarikümne ringis, siis teistel EEÜÜ õhtutel on osalejate
hulk olnud 5-10, mõne erilisema külalisega ka rohkem. Tasapisi on juurde tulnud uusi noori, kes on
püsivalt käima jäänud ning kes EEÜÜ õhtutelt on saanud oma usuteel tuge või lausa esimesi samme
usuteel teha. Rõõm on olnud näha, kuidas nii mõnigi inimene on hakanud end EEÜÜ osaduses
tasapisi avama. Et EEÜÜ õhtud on inimesi puudutanud, on aru saada ka sellest, kuidas EEÜÜ õhtute
korraldamises ollakse valmis praktilises teenimises oma kätt külge panema.
Ka möödunud ehk 2020. a kevadel oli taas plaanis anda EEÜÜ poolne panus tudengite
kevadpäevadesse, seekord kirikuorienteerumise üritusena, mida EEÜÜ poolt oli valmis vedama
kolmanda kursuse tudeng Ave Mägi. Ave oli ära teinud suure hulga tublit eeltööd, kuid paraku tegi
möödunud aasta eriolukord ka EEÜÜ kevadsemestri erilisemaks, kui me seda ise oleks soovinud.
Kõik kevadpäevade üritused jäid kahjuks ära. Usume siiski, et tehtud ettevalmistused ei läinud tühja
ja saame sarnast üritust mõnel vähem eriolukorralisemal kevadel korraldada.
EEÜÜ töö siiski eriolukorra ajal seisma ei jäänud. Nii nagu kõik muu elu, kolisid ka Tartu EEÜÜ
õhtud veebi. Oleme tänulikud kõigile kõnelejatele, kes olid nii paindlikult valmis ka muutunud oludes
ja harjumatul viisil EEÜÜ õhtutel oma panuse andma! Jane Soosaar lõi Skype’is EEÜÜ grupi ja
hoolitses EEÜÜ õhtute tehnilise toimimise eest. Kevadsemestri viimase arutlusõhtu 13. mail saime
juba taas väljaspool virtuaalset reaalsust läbi viia.
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12. juunil lõpetasime EEÜÜ möödunud
õppeaasta ühise matkaga Piusale. Rongisõidu
aega teel sinna kasutasime selleks, et tänada
kõiki, kes tol semestril EEÜÜ tööga kaasas olid
olnud, ning jagada, kuidas Jumal meid
eriolukorra ajal hoidnud ja aidanud oli.
Tagasiteel jagas Jane Soosaar vaimulikku
sõnumit puhkamise olulisusest ning saime
üheskoos sel teemal mõtteid vahetada.

Möödunud 2020. a sügisel jätkasime Tartus
igakolmapäevaste
EEÜÜ
aruteluõhtutega.
Möödunud aasta septembri lõpus oli EEÜÜ õhtul
külas EELK Lõuna-Eesti piirkonna piiskop Joel
Luhamets, kellega üheskoos arutlesime, milline
on kristlase teekond. Alates novembri
keskpaigast, kui olukord koroonarindel taas
pinevamaks läks, on EEÜÜ õhtud toimunud nö
hübriidvormis – mingi hulk inimesi on olnud
koos kohapeal Maarja kogudusemaja köögis, aga
osalejaid on olnud ka Skype’i kaudu.

Olude sunnil tuli jõulupeo korraldamisel olla leidlik – jõulupeost
sai advendijalutuskäik Tartus Toomemäel, kus tänasime EEÜÜ
töösse panustanuid, jagasime jõulumõtteid ja tulevikuplaane
ning pidasime ühise palvuse toomkiriku varemetes.
Jumala abiga loodame alustada Tartu EEÜÜ kevadsemestri
õhtutega
veebruari
teisel
kolmapäeval.
Möödunud
sügissemester näitas selgelt, et Tartu Maarja kogudusemaja
köök, kuhu lahedalt mahub olema 8-10 inimest, on meile kitsaks
jäämas, sest osalejaid on mitmel korral rohkem kui kümme
olnud. Oleme südamest tänulikud EELK Tartu Maarja
kogudusele, kes on meil lahkelt ja soodsatel tingimustel lasknud
oma kogudusemajas toimetada ja olnud väga vastutulelik. Siiski
tunneme, et praegusel hetkel on Jumal meid juhtimas oma
tegevusega sealt edasi liikuma.
Uuest semestrist kolib niisiis Tartu EEÜÜ töö kristlikke
organisatsioone koondavasse Pastoraadi hoonesse Riia tänaval.
Seal on toimunud muuhulgas kord kuus aset leidvad Kolmapäeviku nimelised ülistusõhtud, mis on
samuti suunatud noortele täiskasvanutele. Jumala abiga loodame teha koostööd, nii et edaspidi
jätkuvad need ülistusõhtud EEÜÜ töö raames.
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Armas EEÜÜ vilistlane ja toetaja!
On palju asju, mida Sinagi EEÜÜ heaks teha saad:
Esiteks tea, et see panus, mis Sa juba andnud oled, kasvõi mõnel üritusel kohal olemisega, on olnud
oluline ja Jumala silmis väärtuslik ning ehitanud üles EEÜÜ tööd ja selle kaudu Jumala riiki laiemalt!
Iga eestpalve, iga annetus, iga sõbralik sõna teisele inimesele, iga ühises ringis öeldud vaimulik tarkus
või soe huumor, iga pestud teetass ning kaasatoodud küpsis on olnud osaks sellest. Aitäh Sulle selle
eest!
1) Eelkõige, palveta EEÜÜ eest järjekindlalt! Aitäh kõigile, kes ei ole vahepeal unustanud EEÜÜ
tööd palves kanda! Palveta, et Jumal näitaks, kus Ta EEÜÜ-d ja meid kasutada tahab, et Tema riik
laieneks ning Tema armastus saaks meie ülikoolides tuntavaks.
Konkreetsemalt, võta hetk aega palveks igal kolmapäeval, et palvetada tolle õhtu kõneleja eest,
vabatahtlike abiliste ja kõigi osalejate eest. Palveta, et EEÜÜ õhtud võiksid olla kohaks, kus tudengite
jaoks selgub, mis Jumalal just nende eludega plaanis on.
2) Ehk on sul südamel mõni teema, mida hästi valdad ning mille üle sooviksid panna noori EEÜÜ
õhtutel arutlema? Meil on olnud ka nii mõnigi teemaõhtu, kus kõneleja on jaganud, kuidas ta oma
igapäevatööga Jumalat austada saab. Eeloleva kevadsemestri teemad on juba paigas, kuid kui
sooviksid näiteks sügisel mõne EEÜÜ õhtu külaliseks tulla, võta palun meiega ühendust!
Siinkohal suur tänu neile vilistlastele, kes juba on sel moel EEÜÜ õhtutel teeninud!
3) Levita head sõnumit, et EEÜÜ töö toimub ja toimib! Ära pea end nii vanaks, et arvad, et sinu
tutvusringkonnas pole kedagi, keda võiks EEÜÜ õhtutele kutsuda – hetkel näiteks käib Tartu EEÜÜ
õhtutel üks gümnaasiumis õppiv neiu, kes sai EEÜÜ voldiku oma vanaemalt :)
4) Miks mitte mõnest EEÜÜ õhtust osa võtta, kui kolmapäeva õhtu juhtumisi vaba on? Saad olla
noortele aruteludes sõna võttes eeskujuks oma kogemuste ja elutarkusega, kuid samuti sellega, et
näitad oma kohalolekuga, et vajadus kristliku osaduse järgi ei pea meie eludes olema mingi mööduv
nähtus. Eriliselt ootame vilistlasi ühinema semestrilõpu üritustega (kevadpeoga ja jõulupeoga)!
5) EEÜÜ tegevus vajab oma toimimiseks ka rahalisi vahendeid – aitäh Sulle, kes Sa ei ole väsinud
palvetamast ja annetamast! Jumal võib ka meie kaudu korda saata rohkem, kui me ise oskame paluda
või arugi saada (vt Ef 3:20).
Rahaliste väljaminekutega on EEÜÜ-s seotud näiteks:
- Pastoraadi ruumide kasutamine;
- Tartu osakoormusega töötegija palkamine;
- Kirsi praegune tööperiood Eestis kestab veel paar aastat. Peame tulevikus olema ka finantsiliselt
valmis palkama uut peasekretäri;
- lähetuskulud – loodame, et reisimine saab taas võimalikuks ja seeläbi ka nii praeguste kui ka
potentsiaalsete tulevaste töötegijate IFES-i üritustel osalemine.
- kõnelejatega seotud kulud – nt võimalikud sõidukulud, kommikarp tänuks jms.

Aitäh Sulle, kes Sa oled olnud ja oled jätkuvalt EEÜÜ tööd toetamas!
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Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühenduse kontod on järgnevad:
EE352200001120215897
EE122200001120215923
EE102200001120203252

Saame tuttavaks: Kirsi Vimpari
- Kes Sa oled ja kust Sa tuled?
Ma olen Kirsi, tulen Soomest. Olen elanud Tartus kuus aastat, mind läkitati siia
luteri kirikusse misjonitööle. Olen Soomes õppinud füsioteraapiat ja
sotsiaaltööd, praegu õpin Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö magistriprogrammis.
Misjonärina teen peamiselt laste- ja noortetööd, aga ka igasuguseid muid asju –
seal, kus on vaja.
- Kuidas Sa õppisid Jumalat tundma?
Mind ristiti, kui ma olin kaks kuud vana. Sain lapsepõlves käia koos Jumalaga, aga mitte
igapäevaselt, sest meie pere elu ei olnud väga selline uskliku pere elu. Aga uskusin, et Jumal on
olemas, ja et ma saan palves Temaga suhelda. Siis nooruses läks elu keerulisemaks. Paari suure
kriisi kaudu tuli välja, et kui Jumal on armastus ja Ta peaks armastama, aga seda armastust pole
üldse nendes keerulistes olukordades näha ega kuulda, siis ongi nii, et Teda pole olemas. Ma lihtsalt
otsustasin niimoodi. Aga Jumalal oli teine plaan minu jaoks. Ta saatis mulle uskliku toakaaslase,
kui õppisin massaaži spordikoolis. Ta oli minu jaoks esimene näide inimesest, kes usub Jumalasse
ja elab koos Temaga igapäevaselt. Me saime temaga väga hästi läbi ja meist sai lähedased
sõbrannad. Ta palvetas minu eest aastaid ja vaikselt tegi tööd minuga, ja lõpuks ma sain tulla tagasi
Jumala juurde. Jumal näitas mulle, et Ta on endiselt seesama Jumal, kellesse ma uskusin
lapsepõlves, ja ma saan uskuda ja palves Temaga suhelda. Sellest algas minu elus täiesti uus
periood. Läksin piiblikooli ja see teekond avas täiesti uued võimalused ja uue elu, mille eest olen
Jumalale väga tänulik.
- Kuidas Sa EEÜÜ-sse sattusid?
Kui ma kolisin Tartusse 2015. a jaanuaris, ma hakkasin õppima eesti keelt ja vaikselt ka otsima, kus
ma saaksin ise käia ja tutvuda teiste kristlastega. Ma olen Soomes käinud vastavatel õhtutel ja
juhtinud Kokkolas seda tööd mitu aastat vabatahtlikuna. Minu mälu järgi ma paari esimese aasta
jooksul EEÜÜ-s väga ei käinud, see õhtu ei sobinud graafikusse, kuid hiljem hakkasin rohkem seal
käima. Mul oli selline tunne, et tahaksin oma oskusi ja andeid EEÜÜ-s kasutada, samuti tekkis
selline aeg elus, et mul oli rohkem aega kasutada EEÜÜ jaoks. Minu suur palve on, et Jumal juhiks
inimesi EEÜÜ õhtutele ja et me saaks teenida Kristuse kirikut selle töö kaudu. Kui Jumal seda tööd
ise ei ehita, siis on meie vaevanägemine tühine. Aga kui Jumal tahab, et EEÜÜ töö läheb edasi, Ta
annab meile kõik, mis meil on vaja.
- Milliseid ülesandeid täidad EEÜÜ-s?
Mul on olnud alates 2017. a sügisest suur rõõm olla EEÜÜ Tartu piirkonna sekretär, mis tähendab
peamiselt seda, et vastutan selle eest, et meie õhtud toimuvad. Aastal 2020 vastutasid peamiselt
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Carmen ja Jane nii minu kodumaaperioodi ajal kui ka sügisel, ja aasta 2021 algusest minu vastutus
laienes ajutise peasekretäri ülesannetega.
2017. a kevadel toimusid meie õhtud kaks korda kuus, nüüd teeme neid igal nädalal. Peamiselt koos
vabatahtlikega teeme programmi ja viime õhtuid läbi. Suur ülesanne on kutsuda uusi inimesi, leida
selleks võimalused. Minu uuest rollist üliõpilasena on kindlasti abi. Aga nagu kõik misjonitöö, see
toimub ainult Jumala abiga ja Tema juhtimisel. Kõige suurem ülesanne on palvetada ja leida
inimesi, kes teevad eestpalvet selle töö eest. Ja täpsemini palvetada nende inimeste eest, kellega me
kohtume, kellele me evangeeliumi kuulutame, keda me kutsume EEÜÜ-sse. Ja ikka ka kõigi
praktiliste asjade eest, Jumal korraldab asjad alati kõige paremini!
- Miks peaks tudeng tahtma EEÜÜ-sse tulla?
Armas tudeng, tule vaatama ja kuulama, mis on kristlus, milliseid kristlastest tudengeid Tartus on ja
saama uusi sõpru. Tule õppima midagi uut Jumala kohta, tule kuulama, miks need kristlased
tahavad alati kokku tulla ja koos palvetada. Kui sa juba oled kristlane, siis tule ikkagi süvenema
usus ja vestlema kristlikel teemadel. Jumal kutsub meid kõiki, EEÜÜ on hea võimalus teineteisega
kohtumiseks ja kõrval kõndimiseks. See elu pole sugugi kerge, me vajame teineteist ja eelkõige
Jumalat.
Saame tuttavaks: Elsa Mensalo

- Kes Sa oled ja kust Sa tuled?
Tulen Soomest ja olen lõpetanud kirikumuusika magistriõppe Sibeliuse
Akadeemias. Praegu õpin Tartu ülikoolis eesti ja soome-ugri
keeleteadust.

- Kuidas Sa õppisid Jumalat tundma?
Ma olen kristlikus perekonnas üles kasvanud ja see on andnud mulle väga hea baasi. Erinevate
eluetappide kaudu aga isiklik suhe Jumalaga on arenenud ja süvenenud.
- Kuidas Sa EEÜÜ-sse sattusid?
Tartu EEÜÜ-sse sattusin esimest korda, kui olin sügisel 2019 väiksel misjonireisil Eestis. Aitasime
selle reisi raames korraldada tudengikohvikut. Kevadel 2020 osalesin EEÜÜ õhtutel Skype'i teel,
sest olukord võimaldas seda. Kui ma möödunud aasta sügisel Tartusse kolisin, oli EEÜÜ siis minu
jaoks juba tuttav.
- Milliseid ülesandeid täidad EEÜÜ-s?
Sügise jooksul olen aidanud korraldada EEÜÜ õhtuid vabatahtlikuna, näiteks kattes söögilauda.
Edasi oleks mu ülesandeks Tartu EEÜÜ õhtute praktiline korraldamine ja planeerimine.
- Miks peaks tudeng tahtma EEÜÜ-sse tulla?
Minu arust on just tudengielus vaja kohta, kus teiste kristlastega kokku saada ja oma usus kasvada.
Ülikooli aastad võivad olla see periood, millal inimene kaugeneb kogudusest. Aga samas
tudengiaastad on suurepärane aeg selleks, et Jumalat paremini tundma õppida. EEÜÜ pakub
häid õpetusi erinevatel teemadel, võimaluse vestlusteks ja palveks.
Koha, kus kristlasena kasvada ja tugevneda.
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