
    Nelipühal, 8. juunil toi-

mus Jaani kirikus traditsi-

ooniliselt ristimis- ja leeri-

püha. Kaskedelõhnalisse 

kirikusse sisenes koos 

õpetajaga kaheksa alba-

desse rõivastunud tule-

vast koguduseliiget, kes 

olid lõpetanud kevadise 

leerikooli. Nendest kolm 

võtsid nelipüha jumala-

teenistusel vastu ristimis-

sakramendi ja kõik said 

osa konfirmatsioonist 

(ristimise kinnitamine, 

leeriõnnistus).  

    Tänu Jumalale – meie 

kogudus on rikkam ka-

heksa särasilmse ja teo-

tahtelise inimese võrra. 

Palvetagem nende eest, 

et Püha Vaim neid juhiks, 

valgustaks ja hoiaks kgu-

duse osaduses. 

                    Marko Tiitus                                                                       

            Koguduse õpetaja 

NELIPÜHAL ÕNNISTATI KOGUDUSE NELIPÜHAL ÕNNISTATI KOGUDUSE NELIPÜHAL ÕNNISTATI KOGUDUSE 

KAHEKSA UUT LIIGETKAHEKSA UUT LIIGETKAHEKSA UUT LIIGET  

TÄNUD  TUBLIDELE 

VABATAHTLIKELE! 
 

MINNA ILMANIEMI, 
MIRJAM TIITUS, TEET 
KAUR, MATTHIAS 
KREISMAN – perepäeva 
korraldamine ja läbiviimine 

MINNA ILMANIEMI, 
MIRJAM TIITUS, 
KALMER LIIMETS, TEET 

KAUR – emadepäeva 

peremissa korraldamine 

ENNA JA UKU AUDOVA – 
nelipühaks kaskede 
toomine kirikusse 

ENNA AUDOVA - 
koguduse pikniku 
korraldamine nelipühal 

MARKO TIITUS – muru 
niitmine kiriku ja 
pastoraadi ümber 

MEELIS SUURKASK – 
lillepeenarde ja kiriku 

taimede eest hoolitsemine 
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Õnnitleme! 

 

Juuni    AD 2012   Jaanikuu                                             Nr 6/187        
                 Jumala armust olen ma see, kes olen       1 Kr 15: 10 

01.06  Toomas Puss  50     

03.06  Ilmi Kard 62 
05.06  Valve Toompuu    64 

09.06  Aino Mäemees    66 

10.06  Margus Vilido     54 

11.06  Virve Alt    76 
11.06  Aarne Asu 73 

13.06  Ester Linn 52 

14.06  Raimo Rothberg   50 
15.06  Herta Ibrus    75 

16.06  Marta Kütt 85 

17.06  Aime Leiaru    60 

18.06  Johannes-Alfred 89    
          Koik  

18.06  Valli Lepp 69 

18.06  Vahur Parm 52 
20.06  Raja Aardevälja 68 

20.06  Helvi-Marie  77  

          Kallikorm  

22.06  Helgi Kotsar 83 
22.06  Astrid Laarmaa 84 

23.06  Ludmilla Abel 63 

23.06  Õie Pihlak 51 
25.06  Jaan Männik 51 

25.06  Meeli Sova 50 

30.06  Tiina Põldaru 64 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI 
TEID JA NOOREMAID    
SÜNNIPÄEVALAPSI!  

Pildil vasakult:  Kadri Kessa (1986),  elukoht 

Vana-Võidu, üliõpilane; Irina Vares (1949), elu-

koht Viljandi, labori juhataja; Triin Liseiski 

(1986), elukoht Sinialliku, jurist; Indrek Tumala 

(1985), elukoht Sinialliku, OÜ juhatuse liige; Gerli 

Pukk (1981), elukoht Viiratsi, politseinik; Miko 

Silde (1980), elukoht Viiratsi, OÜ juhatuse liige;  

Kärt Roosioja  (1986), elukoht  Astangu, projekti-

juht; Timo Kallas (1982), elukoht Harkujärve, 

tehnilise teenistuse juht 

 

OSALE SÕPRUSKOGUDUSTE PÄEVADEL OSALE SÕPRUSKOGUDUSTE PÄEVADEL OSALE SÕPRUSKOGUDUSTE PÄEVADEL    
(PARTNERTREFFEN 2012) 

07.-10. juunini toimub Viljandis nelja sõpruskoguduse, Greifswaldi, 

Aegidienbergi, Eindhoveni ja Viljandi Jaani kogudus sõpruskohtumine.   
 

Tule ja saa osa järgmistest sõpruspäevade sündmustest: 
Bussiekskursioon Peipsiveerele reedel, 8. juunil. Buss väljub kell 9 Vabaduse 

platsilt, tagasi oleme kell 17. Osalustasu 20 € (bussisõit, giid ja lõuna).                                         

Info: Mirjam Tiitus tel. 53442412 või e-posti aadressil mtiitus@kultuur.edu.ee. 

Osaleme Hansapäevade avamisel reedel, 8. juunil kell 21 Rubiini plat-

sil. Kel vähegi võimalik, palume hansarüüd selga panna. Külalised saavad riided kirikust. 
Arutelu „Ristimine“ laupäeval, 9. juunil kell 16.30-19 Jaani kirikus.   

Kavas rühmatööd ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektor Kaido Soomi loeng. 
Jumalateenistus pühapäeval, 10. juunil kell 10 Jaani kirikus. Jutlustab pas-

tor Bert Jan van Haarlem Hollandist. Kirikukohvil räägivad sõpruskogudused oma elust. 

Grillõhtu külalistega pühapäeval, 10. juunil kell 19 Peetrimõisas.      

Osavõtutasu 3 €. Registreeru 7. juuniks: Enna Audova 5232 163, e-post enna.audova@mail.ee  

mailto:mtiitus@kultuur.edu.ee
mailto:enna.audova@mail.ee
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24.veebruaril iseseisvus-
päeva jumalateenistusel 
peetud jutluses ütlesin: 
„Kasvav põlvkond on 

meie riigi ja rahva tule-
vik. Lapsed võivad kindla 
moraalse ja maailmavaa-
telise selgroo omandada 

vaid kodus, kus vanemad 
julgevad ja tahavad olla 
vanemad ega lükka vas-

tutust laste kasvatamise 
eest lasteaedade, koolide, huviringide ja 
meedia kaela. Paraku, aateid ja väärtus-
hinnanguid saab lastes kujundada vaid nii-
sugustes peredes, kus vanemad ise mitte 
üksnes ei usu nendesse, vaid neid oma iga-

päevase käitumisega ka tõestavad ja ette 
elavad.“ 
    Meie koguduse visioon aastaks 2019 näeb 

ette: „Jaani koguduses on aktiivne ja mitme-
külgne lastetöö. Koguduseliikmed toovad oma 
lapsi ristimisele ja kannavad hoolt nende krist-
liku kasvatuse eest. Kogudusse kuuluvad pered 

on usulise ja vaimuliku kasvamise, armastuse ja 
teenimise keskkonnaks. Kogudus toetab peresid 
laste kristlikul kasvatamisel ning teeb koostööd 
kohalike koolide ja lasteaedadega laste ja noorte 
tervikliku isiksuse arendamisel ning kristliku 
maailmavaate ja traditsioonide edasikandmisel.“ 
    Mul on heameel, et need mõtted ei ole jäänud 

üksnes loosungiteks. Möödunud kuul toimus 

meie koguduses olulist, julgeksin isegi öelda – 
teedrajavat algatust peretöö valdkonnas.  
    Esmakordselt pidasime ühist perepäeva koos 
Pauluse kogudusega, millest kirjutab Aja Lehes 
pikemalt Mirjam. Ligi 50 erinevas vanuses ini-

mest veetsid Pilistveres rõõmsa ja ühteliitva 
päeva, mis oli täidetud erinevatest tegevustest 
ja vestlustest. Päeva raamistasid ühised palve-
hetked ja tõdemus, kui oluline roll on kristlikul 
kogudusel põlvkondade vahelise silla ja armastu-
se ehitajana. 
     26. mail toimus Jaani kiriku keldrisaalis esi-

mene koolituspäev abiellujatele. Koolituse välja-
töötamisel lähtusin paaridest, kellel seisab ees 
abielu sõlmimine ja laulatus. Olen pikka aega 
tundnud, et liturgi ja perekonnaseisuametniku 
rollide kõrval peaksin abiellu astuvatele paaride-
le tuge pakkuma just hingekarjase ja nõustaja-
na. Esimene koolitus – esimene pääsuke! Osales 

üks paar – Timo ja Kärt, kellel seisab ees laula-
tus juunikuus. 4-tunnise koolituse käigus tutvu-
sime kristlike arusaamadega abielust ja perekon-
nast, rääkisime takistustest paarisuhetes ning 
laulatuse olemusest ja ülesehitusest. Koolituse 

käigus oli kuus erinevat paaritööd, kus tulevased 

abikaasad said oma mõtteid jagada teineteisega. 
Teine sarnane koolituspäev on tulemas veel sel 
suvel.   
    Soovin kõigile ilusat suve, palju ja head aega 
lähedastega ning tere tulemast perega kirikusse! 

Marko Tiitus 
Koguduse õpetaja 

                     KOGUDUS  KOGUDUS  KOGUDUS  TOETABTOETABTOETAB            
   PEREKONDIPEREKONDIPEREKONDI   
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ELAV VESI PILISTVERESELAV VESI PILISTVERESELAV VESI PILISTVERES 

Viljandi Jaani ja Pauluse 
koguduste esimesel ühisel 
perepäeval Pilistveres oli 
ligi poolsada osavõtjat. 
Seekord oli päevateemaks 
“Elav vesi”. 

   Päev algas ühises ringis õpe-
taja Marko Tiituse poolt läbi 

viidud palve ja lauluga. Päeva 
teema “Elav vesi” juhatas sis-

se ühine põrandapildi tege-
mine, mille eestvedajateks olid 
Teet ja Minna.      

    Kuulsime piiblilugu, kus sa-

maaria naine vabanes kaevul 
käies ja seal Jeesusega kohtu-
des suurest mure-
koormast. Erine-
vaid vahendeid 
(rätikud, kivid, pär-
lid, nukud jms) 

kasutades moodus-
tasime meiegi põ-

randale oma kaevu 
ja saime selle juur-
de sümboolselt jät-
ta oma mured. 

    Edasi asusid 
nooremad Jana, 

Liia ja Minna ju-
hendamisel meisterdama ning 
vanemad vestlusringis õpetaja 
Allani eestvõtmisel arutama, 
mida räägib Piibel vee kohta.    

    Lapsed said värvida soola-

taignast tehtud kalu, teha tüh-
jadest plastpudelitest vee-
loomi, liimida topsidele vee-

teemalisi kaunistusi või teha 
vanast CD-plaadist nööpe ja 
litreid kasutades ühe lõbusa 
kala. Püsivust ja meisterda-
mislusti oleks jätkunud veel 
kauemakski. 

    Pärast laste valmistatud 
toredate kunstiteoste üle-
vaatamist asusime üheskoos 

kirikuteele. Kohaliku koguduse 
diakon Hermann Kalmus juha-
tas meid kirikusse ja rääkis 
sellest aukartustäratavalt va-
nast pühakojast huvitavaid 
lugusid. 

    Ühise kehakinnitamise järel 
oli käes aeg tegevusteks vabas 

õhus. Valida sai kanuu- ja ve-
sirattasõidu ja väikese matka 
vahel, mõni jõudis isegi kõike 
seda teha.  

    Pastoraadi juures olev pais-
järv on kui loodud väikeseks 

veematkaks ning kui ilm on 
soe ja päikseline nagu see tol 
laupäeval oli  ja seltsiks tore-
dad kaaslased, siis on sellest 

küllalt, et saada meeldejääv 
elamus. 

Vahepalaks ning ja-
nu kustutamiseks oli 
võimalus osaleda 

põneval võistlusel – 
joogiveele oli lisatud 
erinevaid maitse-
andjaid ja pimetestis 
tuli need ära arvata. 
Kui sidrun, kurk, 

jõhvikad ja apelsin 

ei tekitanud ära-
arvamisel suuremaid 

raskusi, siis näiteks melissi ja 
vahtrasiirupi maitset oli juba 
keerulisem ära tunda. 

  Päeva lõpetasime lõkkeõhtu-
ga, kus sääskedega võideldes 
küpsetasime tokisaiu, pidasi-

me maha  saapaheitevõistluse 
ning lapsed lasid lendu sadu 
seebimulle.  

   Tagasisideringist jäi kõlama 
mõte, et päev oli tegevuste-

rohke  ja põnev ning et sarna-
seid ettevõtmisi võiks olla 
edaspidigi. 

     Suur tänu mõlema kogu-
duse õpetajatele ja lastetöö-
tegijatele, kes selle päeva ette 
valmistasid ja läbi viisid.  

     Suur tänu ka Pilistvere 
pastoraadi rahvale, kes meid 
sõbralikult vastu võtsid. Ja 
suur tänu kõigile osalejatele, 

sest üheskoos me selle päeva 
ilusaks tegime! 

Mirjam Tiitus 
Perepäeva üldjuht 

Veevõistluse võitja Mirjam ja 
mängujuht Teet 
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TÄNAME  MAIKUU           TÄNAME  MAIKUU           

LIIKMESANNETAJAIDLIIKMESANNETAJAID    
 

Raul Alliksaar, Enna ja Tiit-Uku 
Audova, Helve Hunt, Kätlin Juuram, 
Kalle ja Tiia Kadalipp, Kairi Kajo, 
Hilda Kaljula, Mikk Kard, Janek 

Kink, Sirje Kõuhkna, Enn ja Kaidi 
Kullama, Aino-Elju Känd, Eva ja Tar-
mo Loodus, Vilen ja Veera Looga, 
Karl ja Tiiu Luht, Ebe Meiesaar, 
Raiko Mutle, Jelena Pärle, Liis San-
der, Leida Seeder, Lembit-Kaur , 

Ülo-Tarmo ja Ülo Stöör, Kiira 

Sumberg, Meelis Suurkask, Tiia Sül-
la, Enn Tammoja, Andra Tetsmann, 
Indrek ja Keida Tirmaste, Kadri Urb, 
Tiina Vilberg (28.05. seisuga) 

  

TÄNAME KORJANDUSTEL TÄNAME KORJANDUSTEL 

ANNETANUIDANNETANUID  
06.05  80.71 € talgupäeva kuludeks     

teenistusel osales 47 inimest 

13.05  49.17 € perepäeva korraldamiseks 
teenistusel osales 51 inimest 

20.05  51.37 € kogudusereis Suure-Jaani       
teenistusel osales 34 inimest 

27.05  102.56 € leeritöö heaks     teenis-
tusel osales 66 inimest 

AndmisrõõmAndmisrõõmAndmisrõõm   
Jaani koguduses üle 1000 täisealise 
liikme. Koguduse püsitoetajad on 

meist ainult kolmandik. Sel aastal 
oleme ühiseks eesmärgiks seadnud 

vähemalt 300 liikmesannetajat ja 
14500 € liikmesannetusi – see on 
miinimum, millega suudame tagada 
koguduse igapäevase toimimise ja 
võetud eesmärkide saavutamise. 
 

Täna võib öelda, et see eesmärk on 
meile jõukohane — õnnistagu Jumal 

kõiki rõõmsaid ja heldeid anneta-
jaid. Tuletame meelde, et liikmes-
annetuse II osamakse laekumise 

tähtaeg on 20. juuni. 
 

Koguduse arveldusarve on 100 220 
503 960 04, sularahas võetakse 

liikmesannetusi vastu kiriku lahtiole-
ku aegadel. Kui soovid, et kogudus 
edastaks andmed Sinu annetuse 
kohta Maksuametile tulumaksu ta-
gastamiseks, siis teata palun aad-
ressil viljandi.jaani@eelk.ee oma 

isikukood. (Kui Sinu isikukood on 
meil olemas, siis saadame andmed 

annetuse kohta TMA-e vaikimisi). 
 

Esimes 5 kuuga on liikmesanne-
tuse teinud 142 inimest summas 
6794 eurot, seega jääb koguda 
veel 7706 eurot. 
 

Õnnistussooviga koguduse          

juhatus ja õpetaja 

    Idee tulla Sagavolli tekkis mul 
juba aastal 2007, kui esimene meie 
koguduse noor  Siiri siia õppima tuli. 
Olin kuulnud palju head ka siin õppi-

nud Mairilt ja Pillelt. Ning kui 2011 
avanes võimalus Sagavolli tulla, oli 
otsus kiire.     
     Kooli sõites oli väike hirm keele-
barjääri ees — ainuke norrakeelne 
lause, mida ma oskasin, oli: ma ei 
oska norra keelt. See hirm kadus 

kiirelt, sest siinsed noored suhtlevad 
meelsasti inglise keeles.    
     Vastuvõtt oli äärmiselt sõbralik. 
Stippideks on endised õpilased, kes 
püüavad nii õpetajate kui õpilaste 
elu lihtsamaks muuta. 

    Ma käin KID (kunst, inspiratsioon, 
disain) klassis. Me alustasime aastat 
kudumisega ja enne jõule oli koolis 
nii tüdrukutel kui poistel lausa  ku-
dumismaania. Siis tuli õmblemine, 
seejärel  klaasipuhumine. Õppisime 

klaasist valmistama kausse, taldri-

kuid, küünlajalgu.  
     Seejärel töötasime mõnda aega 
keraamikaga. Eriti huvitav oli val-
mistada skulptuure, sest siis sain 
töötada kuju iga väikseimagi detaili 
kallal.  
     Kunstiklassis töötasime valguse 

ja varjudega, joonistades etteantud 
figuure erinevatest vaatepunktidest. 
Seejärel saime taas lasta oma loovu-
sel voolata.  

     Viimasena valmistasime hõbe-
dast ehteid. Tegime hõbetraadist ja 

plaatidest sõrmuseid ja kaelaehteid. 
     Sagavoll on võrdlemisi sotsiaalne 
kool. Laupäeviti on korruste korral-
datud meelelahutusõhtud. Tunniaja-
lised kavad koosnevad muusikast, 
tantsust ja sketšidest. Aasta alguses 
ja lõpus on tantsu- ja muusikaklassi 

kontserdid.  
     Meil on palju vaba aega, seda 
täidab sport. Kiiresti pandi kokku 

jalgpalli- ja võrkpallimeeskonnad, 
piibligrupid, aasta jooksul tekkisid 
bändid. Võrkpall on siin väga popu-
laarne, meil on hetkel viis võistkon-

da. Mängida saab sisehallis ning nel-
jal väliväljakul. Igal aastal on koolis 
võrkpallikohtumine, kuhu tulevad 
eelnevate aastate õpilased nii män-

gima kui kaasa elama. Need neli 
päeva on populatsioon koolis kahe-
kordistunud.    
     Siin ei ole hindeid ega eksameid, 

eesmärk on anda noortele võimalus 
end paremini tundma õppida ning 
teha midagi, mida nad varem pole 
teinud. Meil on neli valikaine perioo-
di, esimesel perioodil oli kolm eriala-
päeva ning kaks valikaine päeva. 
Ülejäänud kolmel perioodil oli kaks 

erialapäeva ja kolm valikaine päeva. 
Valikus oli loovained, sport, muusi-
ka, vabaõhu tegevused, söögi val-
mistamine. Esimesel nädalal oli minu 
valikaineks muusikal ning teisel tant-
supalavik. 

     Sagavoll on kristlik kool. Palvel 
on oma koht söögilauas, iga-
hommikustel kogunemistel ning pü-
hapäevastel kohtumistel. Need mii-
tingud kestavad tavaliselt tunni, mil-
le jooksul me laulame ülistus-laule. 

Tihti on meil olnud külalis-kõnelejad. 

Kohtumised panevad kokku õpilased 
ise, õpetajad on vaid abiks. 
     Koolil on igal aastal läbi viidud 
projekt Aafrika tänavalaste aitami-
seks. Meil on eraldi Safari klass, kes 
oli Aafrikas viis nädalat, ning projekt 
„Ida-Aafrika“, milles osalejad viibisid 

kohapeal nädala. Nad tegelesid põhi-
liselt laste ja noortega, mängides ja  
rääkides nendega. Koolis kogusime 
riideid ja jalanõusid, mida õpilased 

said annetada, ning need läksid tä-
navalastele. Samuti oli meil sponsor-

jooks ning töönädal, mille jooksul 
kõik õpilased töötavad kas koolis või 
ümberkaudsetes külades ja saadud 
raha läheb Aafrika laste hariduse 
ning elujärje parandamiseks. 
     Nüüd hakkab aasta lõppema, 
jäänud on veel kolm nädalat. See 

aeg on läinud uskumatult kiiresti, ma 
võtan siit kaasa suure kogemuste- ja 
teadmistepagasi ning väga südame-

lähedaseks saanud sõbrad. Ma ei 
vahetaks seda aastat millegi vastu ja 
olen ääretult tänulik selle võimaluse 
eest siin olla.     

 
Merilin (Merka) Mets 

Meie stipendiaat Sagavollis 
(Terve artikkel  on koduleheküljel) 

MA MA MA EIEIEI   VAHETAVAHETAVAHETA   SEDASEDASEDA   

AASTATAASTATAASTAT   MILLEGIMILLEGIMILLEGI   VASTUVASTUVASTU      
Neljandat aastat pakub Sauheradi ja 
Nesi kogudus ühele Jaani koguduse 
noorele aastast stipendiumi tasuta 
õpinguteks Sagavolli rahvaülikoolis 

Lõuna-Norras. Tänavu on Sagavollis õp-
pimas Merilin (Merka) Mets, kes kirju-
tab Aja Lehele oma muljetest ja koge-
mustest Norramaal.  

mailto:viljandi.jaani@eelk.ee


www.eelk.ee/viljandi.jaani 
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KIRIK ON 
LAHTI 
reedest                        

pühapäevani  

11 — 18  
 

KANTSELEI
ON LAHTI 
teisipäeval 13-16     
neljapäeval 14-17  

pühapäeval  9-9.45 
ja pärast  

jumalateenistust 
    

ÕPETAJA 
MARKO 
TIITUSE 

KÕNETUNNID 
teisipäeval 13-16 
neljapäeval 14-17   

 

JA PIHIAEG 
teisipäeval 16-17      

KOGUDUSEREIS SUUREKOGUDUSEREIS SUURE--JAANI JAANI 

JAJA  KURGJALEKURGJALE  
17.juuni hommikul kell 10 väljub buss Vabaduse 17.juuni hommikul kell 10 väljub buss Vabaduse 

platsilt kogudusereisile Suureplatsilt kogudusereisile Suure--Jaani ja Kurgjale.Jaani ja Kurgjale.  
Suure-Jaanis kuulame üle-eestilise vaimuliku laulupeo laulu 

Osaleme jumalateenistusel Suure-Jaani kirikus 

Külastame Kurgjal  Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi ja  

Kurgjal sööme üheskoos ka lõunat 

Pärastlõunal kuulame Suure-Jaani kirikus Toomas Trassi   

orelikontserti 
Osaleme laulupeotule 

pühitsemisel ja rongkäigus 

Suure-Jaani lauluväljakule.  
Kell 18 algab laulupeo-

kontsert, kus esinevad 

koorid üle Eesti.  
Viljandisse tagasi jõuame 

orienteeruvalt kell 21. 
Kogudusereisi  hind  täiskasvanule 10, pensionärile 7, õpilasele ja 

lastele  3 €  sisaldab  bussisõidu,  muuseumipileti  ja  lõunasöögi.  
Osalemiskes  pane nimi koguduse  kantseleis või või e-posti teel 

marko.tiitus@eelk.ee  kirja.  Infot  annab  telefonil  53 413 394 

õpetaja Marko Tiitus. Osalustasu maksa kantseleisse.  

Tule saa osa ainulaadsest vaimulikust muusikasündmusest! 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi www.eelk.ee/
viljandi.jaani                                                         
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei t. 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94     
e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409 67                                                                
Koguduse konto SEB-s on        100 
220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,   
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 

Ajast igavikku kutsutud 

ja 28. aprillil kristlikult 
Vanale Kalmistule mul-

da sängitatud 
 

Avo Reimo  
  

21.09.1936 – 12.12.2011 
 

Mina olen ülestõusmine ja elu.      

Kes minusse usub, see elab,         

isegi kui ta sureb 

SURNUAIAPÜHAD VILJANDIS 2012SURNUAIAPÜHAD VILJANDIS 2012SURNUAIAPÜHAD VILJANDIS 2012 

laupäeval, 30. juunil                                 

 kell 11     surnuaiapüha Toome tn kalmistul /Jaani kogudus/ 

 kell 13     surnuaiapüha Pärnu mnt kalmistul /Pauluse kogudus/ 

pühapäeval, 1. juulil 
 kell 12     surnuaiapüha Viljandi Vanal kalmistul  

                        /Pauluse ja Jaani kogudus, jutlus õp Marko Tiitus/ 

                        segakoor KOIT (Allar Jakobson)  

 kell 14     surnuaiapüha Viljandi Metsakalmistul 
                        /Pauluse ja Jaani kogudus, jutlus õp Allan Praats/ 

PEIPSIVEERELEPEIPSIVEERELEPEIPSIVEERELE      
EKSKURSIOONILEEKSKURSIOONILEEKSKURSIOONILE 

 

Tule 8. juunil kell 9 –17 koos 

sõpruskogudustega bussireisile 

Peipsiveerde 
Külastame vanausuliste kirikuid  
ja muuseume ning renoveeritud 

Alatskivi lossi.  
Osalustasu on 20 €. Sellest saab 

bussisõidu ja kõhutäie Kolkja 

kala- ja sibularestoranis. 

 

Kui oled tulija, pane nimi                  

3. juuniks Mirjami juures kirja,  
tel 53442412 või e-posti  

aadressil mtiitus@kultuur.edu.ee  

Koos on mõnus reisida! 
Tule ka! 

VÕIDUPÜHA VÕIDUPÜHA VÕIDUPÜHA 
OIKUOIKUOIKU---

MEENILINE MEENILINE MEENILINE 
TÄNUJUMALATÄNUJUMALATÄNUJUMALA---

TEENISTUSTEENISTUSTEENISTUS   
      

Viljandi Jaani 
kirikus       

laupäeval    

23. juunil   
kell 10  

Teenivad Viljandi 

koguduste            

vaimulikud,      

jutlustab praost 

Marko Tiitus,    

laulab Viljandi-

maa Kammer-

koor, organist 

Kalev Rajangu. 

TULEÕPPIMA USUTEADUSE TULEÕPPIMA USUTEADUSE INSTITUUINSTITUUTITI  
  

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT 4.-25.06                               

SISSEASTUMISEKSAMID 28.-29.06 
 

Sisseastumisdokumente  võetakse  vastu  järgmistele 

erialadele: 

rakenduskõrgharidusõppesse usuteaduse    

erialale 

magistriõppesse usuteaduse erialale 

spetsialiseerumise võimalusega 

religioonipedagoogika- või diakoonia           

kõrvalerialale 

magistriõppesse kristliku kultuuriloo erialale 
 

Sisseastumisdokumentide esitamise aeg 4.-25.juuni, 

sisseastumiseksamid toimuvad 28.-29.06.2012.   
 

Sisseastumisdokumendid saab tuua või saata postiga 

aadressile Pühavaimu 6, 10123 Tallinn. 
 

Lisainfot leiate EELK Usuteaduse Instituudi kodulehelt 

ui.eelk.ee, küsides telefonil 611 7400 või saates kirja e-

posti aadressil ui@eelk.ee. 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:viljandi.jaani@eelk.ee
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
mailto:mtiitus@kultuur.edu.ee

