
 

 
 
 
  
 

  

KKIIRRIIKKUU  PPEEAAAALLTTAARRIILL  OONN  UUUUSS  LLIINNAA  
 

Esimesel ülestõusmispühal pühitses õpetaja Marko Tiitus uue altarilina, 
mille valmistas Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili tudeng 
Made Uus. Made jutustab lina saamisloost:  
 

Viljandi Jaani kiriku peaaltari kate koosneb kolmest 
linast. Altari katmine kolme linaga on kasutusel olnud 
juba algkirikus. Kangas on naturaalset valget värvi 
linane, mis on kõige vanem materjal, mida kirikute 
tekstiilides kasutatud on. Valge on liturgilistest 
värvidest enim kasutatud värv ning sümboliseerib 
puhtust ja valgust.  
 

Kaks alumist lina on kootud käsitsi vanade soome 
tüüpi kangastelgedega labases koes. Kolmas, kõige 
pealmine kate on valmistatud linasest vabrikukangast, mille servad on puhtaks pööratud 
käsitsi lihtpilu tikandiga. Kahe alumise lina servades on sõlmpilu tikand, samuti käsitsi tikitud. 
Sõlmpilu tikandi ridadesse moodustuvad väikesed kaldristid, nagu on Andrease rist. Ristimärgil 
on teatavasti kaitsev tähendus, olles ka üldise õnne märk. Keskmisele linale on kanga 
valmistamise käigus sisse kootud kaaspõimes motiivid. Lina eesääre keskel asetseb kuldse 
metallniidiga Jeesus Kristuse monogramm, mida on kujutatud ka altaril, liturgilistes värvides 
sümboliseerib kuldne hiilgust, rikkust. Monogrammist mõlemal pool asetsevad kujundid 
sümboliseerivad Kristuse kahteteist jüngrit – apostlit, kaks hõbedase metallniidiga kootud, 
teised erinevate linaste niitidega. Lina tagumisel serval on samasugune kuldse niidiga 
monogramm nagu eespool.  
 

Õpin hetkel veel TÜ Viljandi kultuuriakadeemias, rahvusliku tekstiili erialal ja Viljandi Jaani 
kiriku peaaltari lina kavandamine toimus meie õppekavas oleva kirikutekstiili õppeaine 
ülesandena. Minu töö kavandit juhendas Reet Talimaa, kelle valmistatud on ka mitmed samas 
kirikus asuvad tekstiilid. 
 

Altari linade valmistamine oli minu jaoks väga kaunis ja meeldiv töö. Kuna tegemist on väga 
püha esemega, siis andis see mulle ka palju hingestatud emotsioone ja see on mulle nagu 
kingitus.  

Aitäh Viljandi Jaani kogudusele!  
Made Uus 

Mai AD 2010                                                                    Nr 5/165 
Lehekuu                 
Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus                Hb 11: 1

LÄHME I NELIPÜHAL, 23.MAIL, KELL 12,  
PPAASSTTOORRAAAADDII  AAEEDDAA  KKOOGGUUDDUUSSEE  PPIIKKNNIIKKUULLEE..  

PÜHITSEME KOOS KIRIKU SÜNNIPÄEVA. 
VÕTA KAASA MIDAGI ÜHISEKS MAITSMISEKS JA HEA TUJU. 



 

 
  Mai  2010 

 

 

 

2  

      MMEEIIEE  OOLLEEMMEE  KKIIRRIIKK 
 

Nelipühal pühitseb Kristuse Kirik oma sünnipäeva. Apostlite tegude raamatu 2. peatükist 
loeme, et sel päeval langes Püha Vaim hargnevate tulekeeltena iga üksiku apostli peale. 
Ehmunud ja endassesulgunud jüngrite salgakesest, kes pärast Jeesuse surma ei mõistnud 
oma eluga midagi peale hakata, said ühtäkki kartmatud ja veendunud Kristuse ülestõusmise 
tunnistajad. Peetrus pidas Jeruusalemma elanikele vägeva jutluse, mille kuulajail käis valu 
südamest läbi: „Mida me peame tegema, mehed-vennad?“ Sel päeval ristiti umbes kolm tuhat 
hinge. Kristlik kogudus oli sündinud. 
 

Luterliku arusaama järgi ei ole kirik ennekõike mitte hoone, kuhu koguneme jumalateenistust 
pidama, samuti mitte inimeste peade kohal kõrguv institutsioon, vaid inimeste osaduskond, 
kellele kuulutatakse Jumala Sõna ja jagatakse pühi sakramente. Teisisõnu – kiriku moodus-
tavad tema liikmed. Ameeriklastel on kombeks öelda: ära käi kirikus, vaid ole kirik! (Don’t go 
to church, be the church!) Kui 1917. aastal kogunes Tartus I Kirikukongress, et asuda 
moodustama Eesti vaba rahvakirikut, lausus professor Johan Kõpp: „Kiriku korraldus ja 
tegevus olgu edaspidi niisugune, et eesti rahval tunne võib olla ja peab olema: see on meie 
oma kirik.“ 
 

Kirik oleme sina ja mina. Apostlite tegude raamatu 2. peatükis öeldakse algkoguduse kohta: 
Aga nemad viibisid üksilugu apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. (Ap 
2:42) Kas me saame sedasama öelda iseenda kohta, Viljandi Jaani koguduse, Eesti 
Evangeelse Luterliku Kiriku kohta? 
 

Meie koguduse visioonis aastaks 2017 öeldakse: 
 

 
 

Täna oleme sunnitud tõdema, et suur hulk meie koguduse liikmetest on koguduse aktiivsest 
vaimulikust elust kõrvale jäänud. 2009. Aastal oli meie koguduses koos ristitud lastega 1735 
liiget, neist konfirmeeritud liikmeid pisut üle tuhande. Liikmesannetuse tegi möödunud aastal 
330 inimest, see on vähem kui kolmandik koguduseliikmete üldarvust. Pühapäevastest 
jumalateenistustest võttis osa keskmiselt 57 inimest. 
 

Analüüsimata siinkohal koguduseelust kõrvalejäämise põhjuseid, kinnitan kiriku sünnipäeval 
kõigile: kogudus hoolib kõigist oma liikmetest. Oleme oma koguduse valmivas arengukavas 
seadnud eesmärgiks: KOGUDUSE LIIKMESKOND, SEALHULGAS 21-50-AASTASED, ON 
AKTIIVSELT KAASATUD KOGUDUSE TEGEVUSSE .  
 

Selleks püüame üheskoos saavutada, et: 
 koguduseliikmeid informeeritakse regulaarselt koguduse töövaldkondadest ja ettevõtmistest 

ning kutsutakse neid koguduseelus osalema;  
 koguduseliikmete majanduslik tugi koguduse tegevusele on kasvanud;  
 vabatahtliku töö osakaal koguduses on suurenenud ja selleks on loodud soodsad 

tingimused.  

Viljandi Jaani kogudus on Kolmainu Jumala nimesse ristitute osaduskond, kes koguneb 
igal pühapäeval Jumalat kiitma ja tänama ning saab Jumala Sõnast, armulauast ja 
palvest väe kujundada maailma ja ühiskonda Jumala armastuse kohaselt. Osavõtt 
jumalateenistustest on arvukas ja aktiivne. Jaani kogudus on Jumala perekond, mille 
liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja 
oma koguduse eest. Suurenenud on 21-50-aastaste inimeste osakaal koguduses.  
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Juba praegu oleme algatanud mitmeid tegevusi, et hoida regulaarset ühendust oma koguduse 
liikmetega. Iga kuu alguses saadame koguduse Aja Lehe e-posti teel umbes poolesajale 
liikmele. 2011. aastal liitume Eesti Evangeelse Luterliku kiriku elektroonilise andme-
haldusbaasiga KOGUJA, mis võimaldab meil oma koguduse liikmete andmeid senisest 
paremini hallata ja töödelda ning nendega vajadusel kiiresti ühendust võtta. 
   

Diakooniatoimkonna liikmed ja õpetaja külastavad sünni-
päevade puhul kõiki 70-aastaseid ja vanemaid koguduse 
liikmeid, kes elavad Viljandis või selle vahetus läheduses. 
Kodukülastuse eesmärgiks on lisaks õnnitluste üleandmisele 
ka inimese murede ja rõõmude, ootuste ja vajaduste ära-
kuulamine ning koguduse tegevusest informeerimine, 
vajadusel ka abi osutamine või vahendamine. 

 

Alates tänavusest sügisest hakkame korraldama 
konfirmatsiooniaastapäeva jumalateenistusi ja kutsuma oma 
osadust kodukiriku ja –kogudusega uuendama neid, kelle 
leeripäevast on möödunud 10 aastat. Septembris ootame 
Jaani kirikusse neid koguduseliikmeid, kes võtsid siin vastu 
ristimise ja/või leeriõnnistuse aastal 2000. Praegu täpsus-
tame sekretäri ja kirikuteenija abiga nende kontaktandmeid. 
Kui Sina, hea lehelugeja, oled üks nendest, siis võta kindlasti ühendust meie koguduse 
sekretär Tiina või õpetaja Markoga. 
 

Kirik oleme sina, mina ja meie. Rõõmu ja õnnistust kiriku sünnipäevaks! 
Marko Tiitus, Jaani koguduse õpetaja 

 

        EEEELLKK  KKIIRRIIKKUUPPÄÄEEVV  JJAA  VVAAIIMMUULLIIKK  LLAAUULLUUPPIIDDUU    
Tartus 11.-13. juunil 2010 

Sõidame Tartusse kiriku suursündmusest osa võtma laupäeval, 12. juunil. 
Ennelõunal võime osaleda kirikupäeva konverentsil, kontsertidel, palvustel 

ja muudel ettevõtmistel.  
Lastele on samal ajal huvitav lastepäev Treffneri Gümnaasiumis. 

Kell 17 saabub Tartu lauluväljakul päeva kulminatsioon – vaimulik laulupidu 
“Mu mano tulge, latse”.  

 

   Meie koguduse grupp sõidab laulupeole laupäeval, 12. juunil, kell 8.00                 
                              Tasuja platsi parklast. Viljandisse tagasi jõuame kella 10 paiku õhtul.  

Osavõtumaks, täiskasvanul 150, pensionäril ja töötul 90 ja lapsel ning õpilasel 50 krooni, 
sisaldab bussisõitu ja lõunasööki. 

 

Palume osaleda soovijatel end koguduse kantseleis 30. maiks kantselei lahtiolekuaegadel 
kenasti kirja panna. Kirjapanemisel palume maksta ka osavõtutasu. 

Samuti andke teada, kes lastest osaleb lastepäeval! 
 

Võta kiriku lauluraamatuletilt koju kaasa ka kirikupäeva tutvustav voldik!  
 

Rohkem teavad kirikupäevadest ja sinnasõidust Mirjam Tiitus, tel. 534 424 12 ja 
Helve Hunt, tel. 533 012 61. Vaata ka www.eelk.ee/kirikupaev2010/ 



 

 
  Mai  2010 

 

 

 

4  

MAIKUU VILJANDI JAANI  KIRIKUS 
Pühapäev, 02.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
5. ülestõusmisaja kell 10 KORAALIPÜHA MISSA 
pühapäev   Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu, Jaani 
  koguduse ansambel, naiskoor Iris ja Viljandi Linnakapelli Bra  
 Majandustoimkonna tööleõnnistamine 
TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS (Jesaja 63: 7-9; Jaakobuse 1: 17-21; Johannese 16: 5-15) 

   kell 20 ÕHTUPALVUS 

Teisipäev, 04.05  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

   kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis 
    Teenima kutsumine (Roomlastele 12: 1-8) 

Pühapäev, 09.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
6. ülestõusmisaja  kell 10 EMADEPÄEVA PEREMISSA JA LASTEKIRIK 
pühapäev   Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu,  
   koguduse mudilaste lauluring ja Viljandi Paalalinna  
   Gümnaasiumi õpilased (juhendaja Signe Ristisaar)   

SÜDAME KÕNE JUMALAGA (Efeslastele 3: 14-21; Johannese 16: 23-33) 
KIRIKUKOHV – PERE KUI KOGUDUSE MUDEL 

 kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis 

kell 20 ÕHTUPALVUS 

Teisipäev, 11.05   kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla  
                                                        tegelusmajas 

                                      kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA 

Neljapäev, 13.05  kell 18 TAEVAMINEMISPÜHA MISSA 
    Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja  

Tõnis Tulp (laul) 

Pühapäev, 16.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
7. ülestõusmisaja kell 10 MISSA 
pühapäev  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja  
  koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel. 
          PÜHA VAIMU OOTUS (Jesaja 44: 1-5; Roomlastele 8: 12-17; Johannese 15: 26-16: 4) 

   kell 20 ÕHTUPALVUS 

Teisipäev, 18.05  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

   kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis 
    Õppida üheselt elama (Johannese 13: 1-15) 
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Pühapäev, 23.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
Nelipüha kell 10 NELIPÜHA MISSA 
  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu  
  ning naiskoor IRIS Taimi Välba juhendamisel ja Sirje Sei  
  plokkflöödil. Leerilaste konfirmatsioon 
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE (Hesekiel 36: 24-28; Apostlite teod 2: 1-13; Johannese 14: 23-29) 

KOGUDUSE PIKNIK KIRIKUAIAS 

  kell 20 ÕHTUPALVUS 

Teisipäev, 25.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Pühapäev, 30.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
Kolmainupüha kell 10 KOLMAINUPÜHA MISSA 
  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu  
  ning Guldžahon Jussufi 

VARJATUD JUMAL (Jesaja 6: 1-10; Roomlastele 11: 33-36; Johannese 3: 1-15) 

 
 

ÕNNE MAIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE! 
01.05 Rein Imala  58 
01.05 Maie Reinert  66 
02.05 Ano Reidla  71 
03.05 Erna Vesper  84 
04.05 Edda Riesenberg  65 
05.05 Hele-Mall Kiviste  75 
05.05 Helju Kukk  75 
06.05 Esta Paistu  54 
07.05 Hiie Klandorf  52 
07.05 Avo Tamm  60 
08.05 Asta-Linda-Armilda Koovit 82 
10.05 Merike Ehala  62 
10.05 Anu Raud   67 
11.05 Heli Häidmann  83 

11.05 Sirje Kannel  58 
11.05 Thea Muttel  51 
11.05 Tõnu Tamm  58 
12.05 Enn Kullama  61 
12.05 Kalli Riener  53 
15.05 Eha Kooser  53 
16.05 Imbi Põrk   50 
20.05 Marvi Kaul  65 
22.05 Leida Seeder  89 
25.05 Mare Tõnisson  58 
27.05 Kalev Kotsar  52 
29.05 Linda Avioja  60 
29.05 Tiiu Soesoo  65 
31.05 Evi Trey   67 

 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
 
 
 
 
 
 
 

SUUR TÄNU VABATAHTLIKELE! 
RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamise eest 
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest 
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL KIVISTE – kiriku 
koristamise eest 
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamise eest 
ENDLA LEHTME  - eakatele sünnipäevakaartide valmistamine 
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LLAASSTTEE--JJAA  PPEERREETTÖÖÖÖ  TTOOIIMMKKOONNDD  TTEEGGUUTTSSEEBB  
 

Alates 2009. a. sügisest tegutseb Viljandi Jaani koguduses laste– ja peretöö toimkond. 
Toimkonna eesmärgiks on olnud luua lastele ja peredele võimalused aktiivseks kaasa-
löömiseks koguduse elus, aidates neil seeläbi elada ja kasvada usus Kolmainu Jumalasse ning 
armastada ja teenida kaasinimest Kristuse eeskujul.  

KKUUIIDDAASS  MMEEIILL  OONN  LLÄÄIINNUUDD  JJAA  MMIIDDAA  OOLLEEMMEE  TTEEHHAA  JJÕÕUUDDNNUUDD??  
 Üheks tähtsamaks tegevuseks on olnud perejumalateenistuste, lastekiriku korraldamine 

ja läbiviimine. Et  peremissad lastele huvitavamaks muuta, on need olnud seotud lapse 
jaoks tähtsate päevade ja kirikuaasta tähtsamate pühadega. Igas lastekirikus on olnud 
võimalik kuulata toredaid lugusid, laulda või meisterdada vastavalt lastekiriku teemale 
midagi põnevat. Meil on läinud hästi, sest alati on lastekirikus olnud  lapsi ja  lõbusast 
saginast pole puudust tulnud.  Ühe eredama hetkena tooksin välja meie jõulupüha pere-
missa, kus mängiti Silvia Soro lavastatud imeilusat jõulunäidendit “Püha öö“. Näidendi 
valmimisele aitasid kaasa ka meie koguduse leeriõpilased. 

 Jaanuari alguses toimus õppereis Lahti Salpausselä kogudusse. Eesmärgiks oli saada häid 
mõtteid laste- ja peretöö toimkonna tööks. Sellest reisist oli võimalik pikemalt lugeda 
Kalmer Liimetsa artiklist märtsikuu „Aja Lehes“ . Et järgmist hooaega veelgi tegusamaks 
muuta läheb meie toimkond  8. mail külla Tartu Maarja koguduse laste –ja peretöö 
tegijatele. Loodame, et naaseme sealt nii mõnegi hea ideega. 

 Meie toimkonna kõige suuremaks ürituseks oli Soomaal toimunud perepäev, millest  Teile 
nüüd ka pikemalt räägime. 

PPEERREEPPÄÄEEVV  SSOOOOMMAAAALL  
Möödunud laupäeval, 24 aprillil, 
samal ajal kui gümnasistid kirju-
tasid küpsuskirjandit, olime võt-
nud nõuks meie koguduse laste- 
ja peretöö toimkonnaga korral-
dada üks tore ja rõõmus kogu-
duse perepäev Soomaal. Kogu-
nesime hommikupoolikul Soo-
maa külastuskeskuse ees. Seal 

võtsime ringi, laulsime ja kuulsime õpetaja Marko Tiituse avasõnu ning palusime üheskoos 
eesseisvale päevale õnnistust. Kuna perepäevale oli tulnud ka üks sünnipäevalaps, sooviti talle 
üheskoos õnne ning visati õhkugi. Seejärel jaguneti kaheks grupiks. Lapsed ja loodusesõbrad 
suundusid metsa matkale. Need, kes aga soovisid Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääse 
juhtimisel saada teadmisi kasvamise ja kasvatamise kohta, kogunesid Soomaa keskuse 
kaminasaali. 
 

Koolitusel osales kaheksa inimest. Me tutvusime üksteisega, rääkisime endast, oma peredest, 
mängisime erinevaid mänge, avasime ennast ning avaldasime mõtteid. Igaüks pidi paberi ja 
värvipliiatsite abiga visandama pildi iseendast ning oma lapseideaalist ja need kaks omavahel 
kokku viima. Kõige keerulisemaks osutus ülesanne end ühe minuti jooksul kiita, tuues esile 
oma häid omadusi ja iseloomujooni. Mõnele jäi ühest minutist väheks, teisel oli raskusi selle 
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täitmisega. Mõnedki meist arvasid, et palju lihtsam oleks kirjeldada oma vigu ja halbu 
omadusi. Lastele on aga väga tähtis tagasiside, eriti positiivne tagasiside. Kasvatusteadlased 
väidavad, et inimestel, kel on raske märgata ja tunnustada iseenda häid omadusi ja saavutusi, 
on kitsid positiivse tagasisidega ka teiste suhtes. Saime õpetaja Kristi juhtimisel teada, et 
eelkõige anname just iseenda käitumisega lastele eeskuju ning sedagi, et ideaalide ihalus pole 
alati õige, põhjendatud ega vajalik.  
 

Matkajad seadsid samal ajal sammud metsa Kopra-
rajale, et uudistada kevadist loodust ja tutvuda 
kobraste tegevusega. Toreda ja kogenud matkajuhi 
Triin Saluste käest  kuulsime palju huvitavat loomade, 
lindude ja taimede kohta. Sissejuhatuseks tuletas ta 
meelde, et me oleme metsas külalised ja külas 
käitume vaikselt ja viisakalt – ja seda meie 16-pealine 
„kari“ ka suutis. Matka käigus mängisime mitu mängu 
puuliikide ja loomajälgede tundmaõppimiseks, puhke-
pausil oli looduseteemaline viktoriin, kus kõik said 
oma teadmisi näidata. Matkajuhi võlukotist pudenes igaühele auhinnaks üks magus komm, 
mis andis edasiseks teekonnaks uut jõudu. Kõige rohkem saime koprarajal teada muidugi 
kobrastest. Näha meil neid ei õnnestunud, sest nad alustavad oma tegevust alles õhtul ja 
väldivad ka inimeste silma alla sattumist. Aga nende töö vili oli küll muljetavaldav: justkui 
pliiatsiteritajaga langetatud puud, suured jõetammid ja kõrged okstest kuhilpesad jõe ääres.  
 

Matka ajal tuli ka päike pilve tagant välja – see oli suur ime, sest alles eelmisel päeval oli ilm 
olnud väga kõle, tuuline ja lörtsine. Imestasime ka selle üle, kui kõrge oli veel paar nädalat 
tagasi olnud suurvesi – väiksematele kindlalt üle pea, täiskasvanutele rinnuni. Nüüdseks olid 
alles jäänud veel üksikud vesised kohad. Lisaks uutele teadmistele ja põnevatele vaatepiltidele 
võis rõõmu tunda ka lihtsalt linnulaulust, veevulinast, päikesepaistest ja puutumata loodusest. 
 

Tagasi külastuskeskuse juurde jõudes pidasime kõik koos ühe toreda pikniku, tänasime 
Taevaisa toreda päeva ja ilusa ilma eest. Perepäeval osales ühtekokku 26 inimest, meist 
noorim oli 4- ning vanim 88-aastane. Sõna otseses mõttes perepäev TERVELE PERELE! 

MMIILLLLEESSTT  UUNNIISSTTAAMMEE  TTUULLEEVVIIKKUULLEE  MMÕÕEELLDDEESS!!  
 

Meie suurim unistus on, et meie toimkonna liikmete arv oleks suurem. Meid on hetkel vähe ja 
paljud toredad mõtted jäävad liikmete vähesuse tõttu teostamata. Kui tunned rõõmu lastest 
ja tahaksid osaleda laste – ja peretöö toimkonnas, siis oled oodatud sügisel toimkonnaga 
liituma.         

Evija Leiaru-Kuldsaar Mirjam Tiitus Margit Karu 

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID 
28.03 – 700 krooni Ajalehe Eesti Kirik toetuseks  teenistusel osales 60 inimest 
04.04 – 1209 krooni Kiriku uue altarilina valmistamise 

kulude katteks   teenistusel osales 83 inimest 
11.04 – 829 krooni Aja Lehe väljaandmiseks  teenistusel osales 53 inimest 
18.04 – 457 krooni Kevadise talgupäeva korraldamiseks teenistusel osales 32 inimest 
25.04 – 564 krooni Koraalipüha missa korraldamiseks  teenistusel osales 52 inimest 
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TTÄÄNNAAMMEE  AAPPRRIILLLLIIKKUUUU  LLIIIIKKMMEEAANNNNEETTAAJJAAIIDD  
Raul Alliksaar 
Virve Alt 
Lille-Astra Arraste 
Rasmus Arraste 
Enna Audova 
Tiit-Uku Audova 
Maila Eirand 
Selma Haavik 
Eha Habicht 
Kalle Kadalipp 
Tiia Kadalipp 
Aino Kaubi 
Ene Kirotar 
Alfred Kliiman 

Liidi Kliiman 
Enn Kullama 
Kaidi Kullama 
Siiri Kärt 
Salme Lall 
Alvar Lepp 
Eva Loodus 
Tarmo Loodus 
Kadi Lohu 
Karl Luht 
Aita Muks 
Jaan Männik 
Ülle Narits 
Urmas Närep 

Rita Porkanen 
Ano Reidla 
Edda Riesenberg 
Marge Salujärv 
Silvia Saveli 
Meelik Saviste 
Kristi Siimso 
Leida Sinimaa 
Lembit-Kaur Stöör 
Ülo Stöör 
Ülo-Tarmo Stöör 
Ebe Suits 
Enn Tammoja 
Andra Tetsmann         

Merle Uba 
Urmas Uba 
Kristiina Vahemaa 
Tiina Vilberg 
Aivar Villems 
Jaan Visnap 
Leili Visnap 
Allan Vissak 
Taimi Välba 
Koidu Atonen 
Alates 28.03 kuni 
28.04 

 
HEA SÕBER! 
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2010. aasta liikmeannetuse on nelja kuuga teinud 132 
koguduse liiget. Meie liikmeannetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb võimalikuks koguduse 
igapäevaelu korraldamise. Palun, kui Sa pole veel annetust teinud, anna Sinagi oma panus! Oleme 
tänulikud annetuse eest meie kogudusele! 
 

Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile, siis teata palun 
oma soovist koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 

             Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus 

 

KIRIK JA KOGUDUSE KANTSELEI ON LAHTI  
ESMASPÄEVAL 15-18,  TEISIPÄEVAL 13-16,  
NELJAPÄEVAL 13-17,   LAUPÄEVAL  10-13,  

PÜHAPÄEVAL  9 – 9.45 JA PÄRAST JUMALATEENISTUST  
KOLMAPÄEVAL JA REEDEL ON KIRIK KINNI 

(sissepääs käärkambri uksest) 
15.05 ALGAB SUVEHOOAEG JA KIRIK AVATUD 10-17 

 

ÕPETAJA MARKO TIITUSE  KÕNETUNNID ON 
teisipäeval  kell 13-16 ja neljapäeval kell 14-17 

 

PIHIAEG teisipäeval kell 16-17 või kokkuleppel 
 

Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi                                                          e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Telefon kirikus  43 33 000                                                                                       www.eelk.ee/viljandi.jaani 
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee 
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67                               Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04 

AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 


