
Vanake 
 
“Ma tahan sind, Jaakob, koguda ühtekokku, ma tahan 
korjata Iisraeli jäägi; ma panen nad ühte nagu lambad 
tarasse, otsekui karja oma karjamaale - inimesi on 
rohkesti.” Miika 2:12 
 

Rohelisevahuliste laineharjadega mere rannal lasevad Tallinna 
vanalinna silueti taustal kanda end kalakajakad, suitsupääsukesed ja 
naerukajakad. Tuul kannab neid ja nemad ootavad kala, mis suure tormiga 
madalamasse vette uhutakse, et seda siis märgata  ja  sööstuna selleni jõuda. Nad ei karda alla kukkuda, 
vaid lasevad tuulel end kanda, nad praktiliselt seisavad õhus. Nad usaldavad, et Jumal kannab.  

Mul on kaks sõpra Andrest, mõlemad abielus ja mõlemal kaks last, küll selle erinevusega, et ühel on 
poisid ja teisel tüdrukud. Ühel ööl ärkas tüdrukute isa kummalise ja õõvastava unenäo peale, sest nägi 
teise Andrese väiksemat poega uppumas. Kuna sees oli äng, siis võttis ta aega palveks. Palvetas pikalt ja 
uinus. Aeg möödus ja seik ununes. Kuni ühel päeval tuli hommikuses meesteosaduses esile Jumala 
juhtimise teema. Seal jagas see Andres oma kummalisest unenäost. Poiste isa Andres uuris seepeale, et 
millal see juhtus ja rääkis oma loo. Poisid olid unenägemise ajal Hispaanias poistega puhkamas ja kui 
täiskasvanud olid hetkeks lahkunud terrassilt ja tagasi tulid, leidsid nad näost valge väiksema poisi vees 
rapsimas ja vanema poisi teda aitamas. Hetk oli kriitiline, noorem poeg oli uppumas. See oli see hetk, kui 
teine Andres Eestis juba palvetas. Ajad klappisid.  

Usalda ka sina igapäevaselt oma elu Jumala hoolde ja lase end lihtsalt kanda, kuid samas ole tundlik oma 
sisemisele häälele, mis sind teisi teenima suunab. Ära unusta – ükski eestpalve pole raisku läinud ja võib 
päästa isegi kellegi elu. 

 

 

Õnnistusi, rõõmu ja rahu! 

 Egle Hollman 
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Joosua Raave kirjutab Tallinna õhtutest:  
 
Sel aastal Tallinnas käisime kaks korda koos kinos. Sügisel vaatasime 
Hacksaw Ridge'i, mis rääkis noorest kristlasest, Desmond Dossist, kes läks 
vabatahtlikuna sõtta, et aidata oma ligimest, kuid keeldus relva kasutamast 
(ta oli nimelt adventist, ja nemad on teistmoodi natuke). Film toimus 

Jaapanis II maailmasõja ajal. Oma eesmärgiga sai ta hakkama, ta päästis paljude oma rühmakaaslaste elu 
ja ei tapnud mitte kedagi ning talle anti ka Vapruse Medal selle eest. Imetlusväärne kui inimene suudab 
jääda oma põhimõtetele kindlaks. Kevadel käisime üht teist filmi vaatamas, mis samuti seostus Jaapani ja 
kristlusega (isegi sama näitleja mängis peaosa – Andrew Garfield). Silence. See film toimus 1600-ndate 
lõpu paiku, kui katoliiklastest misjonärid olid Jaapani talupoegade seas juba usku kuulutanud mõnda aega 
ja Jaapani valitsus reageeris ägeda tagakiusuga. See film oli vastuolulisem kui Hacksaw Ridge, kuna 
küsis raskeid küsimusi ja lihtsaid lohutavaid vastuseid ei pakkunud. Film aluseks on Shusaku Endo 
raamat, mis on ka eesti keeles saadaval. Ajaloost on teada, et kui Jaapan saatis kõik välismaa kristlased 
välja ja läks paariks sajandiks niiöelda „lukku“, jäi sinna tõepoolest üks kummaline sekt alles, kes 
ühiskonnas peitudes Jeesust salaja edasi kummardasid. Kuid, kuna neil polnud piiblit ja nende usk 
põhines sellele vähesele, mida nad olid jõudnud misjonäride käest omandada, oli seal väga palju 
kõrvalekaldeid meie mõistes normaalsest kristlusest. Ka filmis on stseen, kus misjonärile näidatakse 
päikest ja öeldakse, et näe seal on nende talupoegade Jeesus. Kummalised asjad. Ainult Jumal teab, mida 
ta neist vaestest hingedest arvab. 

Veel vastuolulistest teemadest – meil jagati ka isiklikku kogemust abordiga. Võiks arvata, et kristlased on 
100% abordi vastu ükskõik mis olukorras, kuid võib-olla on see siiski mingitel tingimustel (nagu näiteks 
loote äärmuslik deformeerumine) aktsepteeritud nähtus? On elus halle alasid, kus 
raske lahmida asju õigeks ja valeks. 

Ligimesearmastusest õppisime ka “Hüljatud” muusikali näol. Võib-olla arvame 
kõik, et me oleme kindlasti rohkem nagu Jean Valjean või see preester – 
normaalsed empaatilised inimesed, kes sarnases olukorras ka oma ligimesele appi 
tõttaksid, maailma helgemaks kohaks muudaksid. Aga need tegelased on 
kirjanduslikud ideaalkristlased ja päriselus võib karta, et pigem oleme nagu Javert  
– meie empaatia on tõenäoliselt sageli sama tingimuslik. Kuid ligimesearmastuse 
idee on ilus ja vahest suudavad ka päriselu kristlased seda täita, nii nagu eelnevalt 
mainitud Desmond Doss. 

Zimbabwet käis meil tutvustamas Mary Kuronzwi, selle ajalugu enne valget meest, peale inglaste 
sissetulekut, kultuuri, loodust ja ka praegust poliitilist olukoda. Igati põnev õhtu. Teiste asjade seas sai 

veel arutletud ilu ja moe, usu ja teaduse ning isegi antiikajaloo üle. Kas teie 
teadsite, et Kleopatra oli üritanud isegi meie vana 
head sõpra ja Petlemma mõrtsukat 
Heroodest ära võrgutada? Lisaks 
uutele teadmistele sai ka palju 
mängitud ning niisama lõbutsetud ja 

 pidutsetud. 
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PÄRNU EEÜÜ  
 

Pärnu EEÜÜ alt on selle poolaasta igal nädalal välja tulnud 
kolm üritust. Teemaõhtu, diskussioonigrupp AVASTA ja 
sõnumiga spordiõhtu. Osavõtjate hulk ja arv on olnud 
varieeruv. Spordiõhtutel kuni 6 inimest, AVASTA, kus on 
käsitletud Johannese evangeeliumi on kokku toonud 
igakordselt 7 inimest ja teemaõhtutel osaleb keskmiselt 10-15 
inimest, erandiks oli Vabamüürluse õhtu 56 osalejaga. 
Noorteteenistuse formaati kasutasime ühel korral ja siis oli teemaks “Püha Vaim”. 

Vaimu kohalolu oli nii tajutav, et paar inimest said Püha Vaimuga 
ristitud ja kõik osalejad puudutatud. 

Pärnakad vastavad küsimusele: “Kuidas jõudsid EEÜÜ-sse 
ja mis sul siin meeldib?” 

Silva: Kuulsin EEÜÜ-st Viktorya käest ja mulle meeldivad 
siinsed inimesed. 

Victorya: Mind kutsus Egle, mulle meeldib EEÜÜ juures see, et 
see on õpetlik ja on ühtsus ning kõik armastavad üksteist. 

Freya: Mina kuulsin sellest sõbrannalt, meeldis esimesest hetkest. Hästi organiseeritud, viiakse hästi läbi, 
mõnus seltskond, mõnus osadus, huvitavad teemad, loodan, et kunagi saavad ka minu lapsed sellel 
osaleda. 

Maarja: Mind kutsus Egle aktiivselt, meeldib, et inimesed on siin hästi sõbralikud ☺ 

Anu: Mind kutsuti eelmisel aastal, Egle kutsus mind EEÜÜ suvelaagrisse. Kuna mul jaanipäevaks plaane 
ei olnud, läksin ja see oli parim jaanipäev üldse. Väga kosutav ning turgutav ja meeli avav igas mõttes ja 
peale seda jäingi käima kord nädalas toimuvatel piibliõppega seotud üritustel. Tore, et info on facebookis 
kergesti kättesaadav. 

Pärnu poolaasta on olnud kirev eriilmeliste ürituste poolest. 
Sõbrapäevaõhtu tõi kokku meie armsa sõpruskonna, et üheskoos 
mõtiskleda sõpruse üle, mängida, süüa ja osaduses olla. 
Etioopia õhtul kuulsime lõbusaid seiklusi Aafrikast ning 
huvitavaid fakte sealsest kultuurist ja kommetest ning saime 
maitsta ka rahvustoitu fatirat ning kaneeliteed. 
Rahvarohkeimaks ürituseks oli “Vabamüürluse” teemaline 
õhtu, mille kõnelejaks oli Mart Metsala. Teemaõhtu jätkus 
aruteludega kohvitasside taga.  

Kuna tavapärane ülestõusmispühade sõnum on aastaid läbi räägitud. Siis sellele aastal kutsusime kohale 
Õigeusu kiriku esindaja Toivo Treima, Katoliku kiriku esindaja Aivar Pehki ja baptisti kiriku esindaja 
Joosep Tammo. Iga konfesiooni ülesanne oli tutvustada meile enda kiriku kultuuriruumis valitsevaid 
tavasid. Saime teada, et ümber õigeusu kiriku käimine on alguse saanud kunagisest kombest ristida 
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kristlasi vaid üks kord aastas varahommikul, millest see rongkäik siis moodustus ja palju muud. Väga 
ülesehitav oli kuulda kirikujuhtide nädalakogemusi Jumalaga: kes oli saanud palveid lugedes lahti 
neerukividest, kes oli teinud eestpalve surnud hinge eest, kuni rahu saanud, kes käinud Jumala juhtimises. 
Tekkis tunne, et meie oma inimlikkusega üritame tõmmata konfesioonide vahele piire, kuid tegelikult on 
Jumal kõikjal tegev ja elav igal päeval.  

Õhtute jooksul rääkisime ka suhetest, avastasime kristlust, õppisime 
kuidas rahaga majandada, vaatasime filmi ja mängisime Jane Soosaare 
koostatud Euroopa mängu.  

Aasta võttis kokku Egle juhitud lõpupidu, kus sai nautida rakette, 
kuulda motiveerivat sõnumit, et Jumalal meile kõigile eriline saatus 
varuks ning meie asi on see kätte saada.  Nagu iga korralik lõpupidu, 

lõppes seegi tunnistuse ja maitsva tordiga. Enne suvepuhkusele minekut sai veel 
üheskoos mängida ja üksteise osadust nautida.	   

 
AVASTA 
Teisipäeviti kell 16.00 toimub AGAPES diskusioonigrupp 
AVASTA. Osavõtjate arv on varieerunud 5-8 inimeseni. 
Antud formaat on sobilik ka mittekirstlastele, sest lugudest 
väljakooruvad teemad on aktuaalsed ka tänapäeva ühiskonnas. 
Algselt oli AVASTA aluseks IFES materjal UNCOVER, mis on 
mõeldud mittekristlasest sõbraga lõunalauas lugemiseks ja 
arutamiseks. Meie kohandasime sellest endi grupile mõeldud 
lähenemise, kus kõikidel on võimalik võrdselt sõna sekka öelda ja 
kuna juttu tuleb nii kristlikest kui tavaelu puudutavast problemaatikast, siis saavad ka mittekristlased 
tunda end võrdsena võrdsete hulgas. Pooleteisetunnine AVASTA on mitmekesine ja annab igale osalejale 
võimaluse uurida Piiblit, jagada oma elust, mängida, vaadata, kuulata ja tajuda  mitmesuguseid asju. 
Pealkirjad on reeglina intrigeerivad, et raputada meid väljaspool kasti mõtelma, üldjuhul tuleb 
sissejuhatava klipi alusel arvata ära tegelik teema. Piiblist oleme käsitlenud Johannese evangeeliumi. On 
hämmastav, kui palju alateemasid ja kihte võib sisaldada iga piiblisalm ja kuidas selle uurimine ka 
kogenud kristlased teistes suundades mõtlema paneb. Kuna loeme kogu teksti koos piibliuurijate 
kommentaaridega, saame me kõik ka teemast avarama maailmapildi. Tuliseid diskusioone on alati 
tekitanud ka loost lähtuvad teemad. Võiks öelda, et AVASTA ettevalmistamine on mulle otsekui 
ekskursioonijuhi töö ning tunni läbiviimine on põnev retk piiblimaastikele. AVASTA jätkub sügishooajal 
ja teretulnud on nii praegused kui ka uued osalejad, kristlased ja mittekristlased. Tere 
tulemast! 

 

 
Taaniel Holter 
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EEÜÜ TARTU  
Tartu grupp eristub teistest eriliselt ajaloohuvilise Roberti, kes alati oskab 
teemadesse vürtsi lisada, leebe Hanna Liina ning alati Piiblist vastuseid 
otsiva Carmeni poolest. Suurimaks sündmuseks sel poolaastal oli 
Indreku ja Eleri perre sündinud pisipoju. Palju õnne vanematele ja 

õnnistusi pisipojale. 

Tartus toimusid EEÜÜ teemaõhtud hubases EELK Maarja koguduses igal 
kolmapäeval algusega kell 19.00. Kuulda sai piibli naistest, muljeid Etioopiast, 

emakeele päeval teha viktoriini ja saada rohkem teavet kirjakultuuri arengu 
kohta. Ave Roots rääkis Jumala ligiolust. Misjoni reaalsusest kõnelesid 
Tartu misjonärid Kirsi, Joona ja Helena. Eelarvamusi kristlikus ruumis 
käsitles Freya Ainjärv. Pagulastest ja nende kohanemisest Eesti 
tingimustega rääkis Laura Herm. Carmen aitas selgusele saada, kuidas 
oma viha taltsutada ja aasta lõppes külaskäiguga endisesse 
sünnitusmajja, mis nüüd ülikoolile kuulub. 

TALLINN VÕRKPALL – Anne-Mai Nau 

Tallinna Eesti Evangeelne Üliõpilaste Ühing on käinud juba 3 aastat regulaarselt iga esmaspäeva õhtul 
kell 19.00 mängimas võrkpalli. Viimane poolteist aastat on 

Tallinna Tondi Põhikool meile lahkesti rentinud oma ruume. 
Võrkpalli tullakse mängima entusiasmi ja rõõmuga. Mängimas 
on käinud väga palju erinevaid inimesi nii ühingust kui ka 
teistest kogudustest, osalenud on ka mõni misjonär. Mängijate 
seas on nii mehi kui naisi. Võrkpalli mängitakse tavaliselt 

poolteist tundi ning selle ajaga jõutakse mängida neli mängu. 
Läbi nende kolme aasta on muutunud mängutase kõvasti paremaks, 

kui enne mängiti ainult servimänge, siis nüüd juba saab mängida „päris 
mängu“. Tavaliselt võrkpalli saadavad lõbusad momendid, kus nii mõnigi 

mängija võiks saada stiilipunkte oma naljakate „piruettide“ eest. Mänguõhtu lõpetame tavaliselt 
osadusega, kus igaüks saab rääkida oma nädalast ning lõpuks on alati palve. Kõik võrkpallihuvilised on 

oodatud mängima! ☺ 

EEÜÜ KESKKOOLITÖÖSel aastal oleme oma grupiga läbinud apologeetilisi 
teemasid, lugusid piiblist (mis seonduvad noorte elu või usueluga) ja muidugi isekeskis 

palvetanud. Ma ise olen saanud grupijuhi töö läbi, Jumala tõotuse kohaselt, õnnistatud ja enda usule 
kindla aluse. Klassikaaslased on ühe sammu võrra lähemal Kristusele ning mõned lausa ühe sammu 
kaugusel kristlaseks saamisest! Imeliseks õnnistuseks oli klassireis Londonisse. Seal sain paljude 
kaasreisijatega vestlusesse astuda ja vahetus ning sundimatus suhtluses neid teenida. Avapauk oli ilmselt 
see, kui üks kristlane, Chris Howard, tuli meiega Londoni tänaval rääkima. Sellest kujunes avatud tuline 
vestlus, millest jätkus kõneainet veel teistekski päevadeks. Muidugi on väga oluline palvetöö ja see, et ma 
teen seda asja Jumala armastavast südamest, mitte "linnuke kirjas" eemärgil. Jumal on meie koolis 
tegemas imelist tööd.                                                                 Matri Joosua Hollman 
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Evangelismikonverents PRESENCE – Heli Raun 

13-18. aprillil käisid neli EEÜÜ esindajat Saksamaal 
Aschaffenburgis 10. korda toimuval IFES poolt 
organiseeritud Euroopa tudengite evangelismi 

konverentsil, mis seekord kandis nime PRESENCE. Kokku oli 
baltikumist 27 osalejat ning sinnasõiduks oli tellitud kolme riigi 
ühisbuss, mis startis Riiast. Konverentsil osales 2500 tudengit 
viiekümnest erinevast riigist. Peakõnelejateks olid Michael Ramsten, 
Tor Erling Fagermoen, Sarah Breuel, Matthias Clausen, Glynn 
Harrison ja Michael Ots. Kogu üritus oli ülesehitav ja Jumala järele 
janu tekitav.  
Paar huvitavat mõtet: 1. Joona oli ainuke evangelist, kes soovis, et rahvas, keda ta päästma läks, saaks 
hukka. 2. Evangeelium pole süütu lambuke, vaid lõvi, kes möirgab ja vajab, et teda puurist välja lastakse. 
 

Peasekretäride aastakoosolek Bischofsheimis 
15.05-19.05.2017 toimus järjekordne IFES Euroopa peasekretäride 
aastakoosolek Bischofsheimis, see oli ka viimane sealses asukohas, 
sest järgmisel aastal kohtume juba Horvaatias. Suuremaks 
muutuseks IFES-is on Susanne Kochi tagasiastumine InterActioni 
juhi ametikohalt, mis vahendas vabatahtlikke eri maade vahel. 
Nüüdsest saab vabatahtlike liikumine toimuma kohalike 
organisatsioonide vastastikustel kokkulepetel ning üks koosoleku 
punkte oli ka välja töötada arvutisüsteem, kuidas IFES kogu asjal 
pilku saaks peal hoida. Teine töögruppide ülesanne oli välja töötada 
kohaliku ja regionaal meeskonna vastastikuse suhtluse mudel ja 
ülesanded.  Omavahel sai jagada rõõme ja muresid, saada nõu ja julgustust. 
Saime ka infot järgmisel aastal aset leidvate ürituste ja koolituste kohta. Seekord sain eriliselt headeks 
tuttavateks Balkani peasekretäridega, kes on valmis meiega koostööprgramme arendama.  
Pildil meie peasekretäride töögrupp, kes kohal oli. Paremalt Dimitris Boukis – Kreeka, Cassells Morell – 
grupi juht Iirimaalt, Johan Soderquist – Itaalia, David Montgomery – Iirimaa ja Dragoš Vlascenau – 
Rumeenia ning ma.  
 
 
Palvegrupid TTÜ ja TLÜ 
 
Igal kolmapäeval toimus 9.30 palvegrupp Tallinna Ülikoolis ning reedel 12.30 Tallinna Tehnikaülikoolis. 
Palvegrupid on kohad, kus saame avaneda ning on aega jagada sügavamalt nii Piiblit puudutavaid 
seisukohti kui ka oma elus toimuvat. Jumal on meid kõiki läbi gruppide kasvatanud nii enda sarnasuses 
kui üksteisele lähemale. Olles rõivastunud Jumala ligioluga oleme kogenud imelisi tervenemisi, ka oli 
juhus, kus meie kallistuses õnnistatud sõbranna tundis kuumust käte kohtadel oma seljal veel pool tundi 
hiljem. Jumal on ilmutanud meile prohvetlikult asju ja pannud meid palvetama üksteise ja maailma 
probleemide eest. Üheskoos oleme võinud tõdeda, et Jumal on imeline Issand ja Tema käsivars pole 
lühenenud ka tänapäeval. 
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EEÜÜ TALVELAAGER 2017 
 
  
27.-29. jaanuaril toimus Paides EEÜÜ talvelaager. 

Laagri teema oli „Kas ma hoolin?“ Meid oli kokku väike hulgake, 
reedel ja pühapäeval umbes 14 inimest, laupäeval 22.  

Seekordse talvelaagri jaoks koostasime meeskonna, kuhu kuulus 6 inimest. 
Hakkasime laagrit planeerima juba detsembris ning jaanuaris jätkasime koosolekute ning 
ettevalmistustega. Oli tunda, kuidas kasvasime seeläbi üksteisele lähemale ning ülesannete jagamine ja 
koos mõtlemine tegid planeerimise kergemaks ning viljakamaks.  

Laagris toimusid erinevad loengud hoolimise teemal: kas ma hoolin 
endast, kas ma hoolin Jumalast ning kas ma hoolin oma ligimesest - 
kuidas tunnistada töökohal. Lisaks oli loeng teemal „Kastist välja, 
kristlane!“ Vastavalt nimetatud järjekorrale käisid meil loengupidajad 

Kelly Saatmann, Veljo Kaptein, Aleksandr Kravtšuk ning Hannes Tasso. 
Iga loengupidaja käsitles teemat temale väga omasel viisil - nende elud ja 

mõtted inspireerisid  kuulajaid. 

Peale iga loengut toimus arutelu väikegruppides, mis võimaldas teema tuua isiklikule tasemele ning 
mõelda ka praktilistele väljunditele.  

Ööbisime Paide noortekeskuses, kus oli väga meeldiv personal ning suurepärased elamistingimused. 
Loengute vahepeal oli võimalus mängida piljardit, minijalgpalli, istuda 
kööginurgas ning arutleda loengute üle. Toitlustust pakkus samas 
majas tegutsev söögikoht.  

Laupäeva õhtul lubati meil avada uksed kohalikele noortele. 
Pakkusime neile erinevaid töötubasid: fotograafia, kokandus, kunst. 
Noori oli kokku umbes 15. Pühapäeval teenisime kaasa kohalikus 
koguduses, kus meid võeti väga soojalt vastu.  

Kogesime laagri jooksul, kuidas Jumal hoolist meist, lubades korda minna nii 
planeeritud üritustel kui kattis ka finantsilised kulutused. Mõistsime, et me igaüks saame hoolida endast 
ning inimestest enda ümber, otsustades olla hooliv. Lõpetaks loengupidaja Kelly Saatmani sõnadega, et 
„hooliv inimene on ilus inimene.“ ☺  

Kristina Lepik 
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SAAME TUTTAVAKS  
Johanna on olnud Pärnu Agape koguduses sünnist alates ja osalenud 
EEÜÜ grupis selle loomisest. Hetkel on ta vedamas koguduse 
noortetööd. Sellel kevadel, kui ta praktikakohta otsides murelik oli, et 
kuidas oma töödega valmis jõuda, juhtis Jumal meid kokku Sophia 1-
aastasel sünnipäeval, kus sündiski mõte, et ta teeks seda EEÜÜ-s. 
Praktika oli mõlemaid osapooli rikastav.  

Enda kohta räägib ta nii: “Mu nimi on Johanna-Margret Ojaots. Olen 23 
aastane ja abielus Mihkel Ojaotsaga. Olen hetkel lõpetamas Eesti Metodisti Kiriku 
Teoloogilist Seminari ja töötan Pärnu Lastekülas.  
EEÜÜ tuli mulle koju kätte ehk siis lõi Pärnusse grupi, mis hakkas koos käima minu 
kodukiriku Agape ruumides. Jumal teab, mis edasi saab.” 

 

TEATED 

EEÜÜ SUVELAAGER 21.07-23.07 

Täpsem info ilmub juuli algul EEÜÜ kodulehel eeyy.ee  

EEÜÜ PALVE- JA PAASTULAAGER 15.09-17.09  
Jälgige eeyy listiinfot ja meie kodulehte eeyy.ee 

Anna oma panus, et võiksime jõuda uute tudengiteni! 

Mõtle, kas võiksid igakuiselt annetada 5€ EEÜÜ-le. Loobudes ühest lõunasöögist, aitad meil jõuda uute tudengiteni 
ja tuua nad tõe tundmisele. Parim, kui sõlmiksid püsikorralduse. Aitäh! 
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 
 
 
 


