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Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud.
Ap 4: 20

TÕNIS MÄGI LAULUD KÕLASID PORVOO
KIRIKUVÕLVIDE ALL
Kontsert oli võimas. Kui Tõnis Mägi alustas lauluga „Looja, hoia Maarjamaad“, oli see nii
vägev, et „sipelgad“ jooksid üle selja… Samuti rääkis ta muusika vahele oma laulude
saamislugusid ja andis edasi emotsioone, millest need laulud sündinud on ja mida nad endas
kannavad. Kuna laulud olid eestikeelsed, soovitas laulja kuulajatel silmad sulgeda, mõelda ja
fantaseerida, mida see või teine laul mulle ütleb, millised emaotsioone äratab. Kontserdi
jooksul sulas alguses küllaltki vaoshoitud publik üles ning lõpuaplaus ei tahtnud lõppeda…
Laupäeval, 25. aprillil andis Porvoo toomkirikus heategevuskontserdi Tõnis Mägi. Kontserdi
tulud lähevad Jaani kiriku klaverifondi „Estonia“ kontsertklaveri väljaostmiseks.
Õpetaja Marko Tiitus oli koostanud Tõnis Mägit tutvustava materjali, mille tõlkis soome keelde
Porvoo lähedal elav ja töötav meie koguduse liige Anneli Kont-Rahtola. Nii said kuulajad
kontserdist juba ette aimu.
Kontserdipäeval oli Soomes selle kevade
esimene tõeliselt soe ja lausa suvine ilm.
Korraldajate arvates oli ilm liigagi ilus, et
inimesed kirikusse muusikat kuulama
tuleksid. Pigem on kiusatus väljas ilusat ilma
nautida ja aiamaal töötada. Siiski kogunes
õhtul kirikusse sadakond muusikahuvilist,
nende seas ka Soomes elavaid eestlasi.
Kontserdi sissejuhatuses ütles õpetaja
Marko Tiitus, et kui tavaliselt oleme meie
Porvoo - Viljandi vahelistes sõprussuhetes
saaja ja vastuvõtja pool, siis täna õhtul oleme Eestist kaasa toonud parima mõeldava
kingituse. Tõnis Mägi nimi on tuttav igale eestlasele, sest koos temaga oleme laulnud end
vabaks. “Palvet” või “Koitu” kuuldes on iga kord pisar silmas ja värin südames. Tõnis Mägi
kuulub nende hulka, kes saavad oma kaasaegsetele sümboliks või ikooniks. Kuna ikoon
tähendab akent igavikku, siis on just see väljend Tõnise ja tema laulude kohta igati kohane.
Kontserdi materiaalne tulu ehk panus klaverifondi oli ühtekokku 7600 krooni. Olulisem on, et
iga inimene, kes sel õhtul kontserdile tuli, sai võimsa ja emotsionaalse muusikaelamuse.
Suur tänu Teile, tänu kellele sai see kontsert teoks: Tõnis Mägi, Marko Tiitus, Anneli
Kont-Rahtola ning Porvoo soome koguduse nõukogu liige Jukka Hanni.
Kirja pani õnnelik kontserdikülaline Mirjam Tiitus

2

Mai 2009

KOGUDUSEL ON UUS JUHATUS
Koguduse nõukogu pidas 5. aprillil oma teise koosoleku. Päevakorras olid juhatuse,
revisjonikomisjoni ja sinodisaadikute valimised. Koosolekul osalesid õpetaja Marko
Tiitus ja 16 nõukogu liiget. Oma puudumist olid palunud vabandada Kalmer Liimets,
Mati Männamaa, Reigo Rannu ja Aivar Villems.
Nõukogu valis juhatusse koos esimehega neli valitavat liiget. koguduse õpetaja on juhatuse
liige ameti poolest. Aseesimehe valimistest loobuti. Juhatuse esimeheks on juba eelmisel
koosolekul üksmeelselt valitud Tarmo Loodus, juhatuse liikmeteks valiti Tiit-Uku Audova,
Helve Hunt ja Margit Karu.
Tiit-Uku Audova on Jaani koguduse liige aastast 2006. Ta töötab OÜ Reaalprojekt Viljandi
osakonna juhatajana. Tiit-Uku on pärit kirikuõpetaja Peep Audova perest ja olnud kirikuga
seotud kogu oma elu.
Helve Hunt on Jaani koguduse liige aastast 1999. Ta töötab Põllumajandus-ministeeriumis
peaspetsialistina. Aastail 2005-2009 oli ta koguduse juhatuse liige ning nõustas õpetajat
juriidilistes ja personaliküsimustes. Helve on aidanud korraldada koguduses mitmeid koolitusi
ning olnud leerilastele tugiisikuks.
Margit Karu on Jaani koguduse liige aastast 2005. Ta töötab Viljandis lasteaed “Krõll”
juhatajana. Margitil on arvestatav kogemus noortelaagrite korraldamisel ning erinevate
projektide koostamisel ja juhtimisel.
Soovime jõudu ja õnnestumisi uuele juhatusele EELK põhikirja järgsete ülesannete täitmisel
ja koguduse elu igapäevasel korraldamisel. Koguduse juhatus:
 on koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja
edendada koguduse tegevust;
 korraldab koguduse vara valitsemise ja majandustegevust ja raamatupidamist;
 koostab koguduse majandusaasta aruande ja eelarve eelnõu;
 korraldab nõukogu otsuste elluviimise;
 sõlmib ja lõpetab õpetaja ettepanekul töösuhteid;
 korraldab muid asju, mis on kirikuseadusega juhatuse pädevusse antud või mis ei ole
koguduse õpetaja, täiskogu ega nõukogu võimkonnas.
Nõukogu valis kolmeliikmelise revisjonikomisjoni koosseisus Raul Alliksaar, Evija LeiaruKuldsaar ja Tiiu Lätte. Viljandi praostkonna sinodi saadikuteks valiti Tarmo Loodus ja Mirjam
Tiitus, sinodisaadikute asemikeks Helve Hunt ja Raul Alliksaar.
Nõukogu otsustas koguneda 15.-16. mail kahepäevasele koolitusele Pilistvere pastoraadis.
Koolituse eesmärgiks on õppida tundma koguduse nõukogu ülesandeid ja vastutust, kiriku
struktuuri ja toimimist laiemalt, saada ülevaade Jaani koguduse tegevusvaldkondadest ja
hetkeolukorrast ning seada sihte edaspidiseks.
Pärast 05.aprillil toimunud nõukogu koosolekut teatasid nõukogust tagasi astumisest Reigo
Rannu ja tema asemikuna nõukogu koosseisu määratud Jaanika Aru. Nüüd on pärast
nõukogu valimisi märtsis astunud nõukogust tagasi kuus liiget: Reigo Rannu, Jaanika Arule
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Aivar Berzin, Kadri Oras, Külliki Asu ja Leili Weidebaum. Nõukokku kandideerides oli neil oma
kindle nägemus koguduse elu korraldamisest ja koguduse poolt said nad selleks ka
mandaadi.
Kindlasti on nõukokku kandideerimine ja sealt tagasiastumine igaühe isiklik otsus ja valik,
mida tuleb austada. Teisalt tekitab see küsimusi valijates ja ka teistes nõukogu liikmetes. Kas
küsimus on suutmatuses leppida ja koostööd teha? Jah, vigadele osutada ja arvustada
oskame me kõik. Eriarvamusi aktsepteerides ja koostööd tehes edasi minna on märksa
keerulisem.
Koguduse nõukogu on omalt poolt väljendanud selgesõnaliselt ja üheselt oma soovi ja
valmisolekut vigadest õppides ja erimeelsusi ületada püüdes üheskoos Jumalat ja kogudust
teenida – selle hea tahte väljenduseks on 03. mail kirikus allakirjutatud nõukogu ühisavaldus,
mille tekst ilmus aprillikuu Aja Lehes.
Koguduse õpetaja ja karjasena kinnitan teile, armsad õed ja vennad Jaani koguduses: mul on
usku ja usaldust uute valitud juhtorganite (nõukogu ja juhatuse) teotahtesse, pühendumusse
ja koostöövalmidusse. Mul on usku ja usaldust Jumalasse, kes oma kirikut juhib ja kannab.
Olen oma meeskonna ja abilistega jätkuvalt valmis tegema koostööd kõigiga, kes meie
kogudust armastavad ja soovivad seda koos üles ehitada ja arendada.
Olgu meie visiooniks kogudus, kus ei ole tarbijaid, kriitikuid ja kõrvaltvaatajaid, samuti
mitte staare ega esinejaid, vaid perekond, mille igal liikmel on hindamatu väärtus
Jumala ja koguduse jaoks, aga ka isiklik vastutus koguduse käekäigu eest. Ärgem
käigem kirikus, vaid olgem kirik.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

Tule ja naudi head muusikat tipptasemel esituses
ning toeta kiriku uut klaverit!
Modernistliku vokaalmuusika kontsert
Viljandi Jaani kirikus 19. mail kell 19

Esinevad Kai Kallastu (sopran) ja
Jorma Toots (klaver).
Kavas Uus-Viini koolkonna heliloojate Schönbergi,
Weberni ja Bergi looming.

Kontserdi korraldavad Pärnu Ooperiselts
ja Viljandi Jaani kogudus
Kontsert on tasuta, kogume annetusi Jaani
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MAIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
Reede, 01.05

kell 18 LUULEÕHTU “AVATUD LAUL”
Juhan Viidingu elust ja loomingust keldrisaalis

Laupäev, 02.05 kell 10 KOGUDUSE KEVADINE TALGUHOMMIK
kiriku ümbruse korrastamiseks
Pühapäev, 03.05
ülestõusmisaja
pühapäev

kell 10 KORAALIPÜHA MISSA.
(JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, Jaani koguduse ansambel,
gospelkoor ja naiskoor “Iris” ning Viljandi Linnakapelli Brass.
Koguduse nõukogu ja juhatuse ametisseseadmine
JUMALA RAHVA KODUIGATSUS
(5. Moosese 30: 19-20; Heebrealastele 11: 2, 13-19; Johannese 14: 1-7)
kell 20 ÕHTUPALVUS
Teisipäev, 05.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
Reede, 08.05

kell 19 EMADEPÄEVA KONTSERT
Esinevad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakoor, Viljandi
Muusikakooli lastekoor ja neidudekoor. Sissepääs tasuta.

Laupäev, 09.05 kell 12 TÜ VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA
KEVADKONTSERT
Esinevad Kultuuriakadeemia muusikaosakonna üliõpilased
ja õppejõud. Sissepääs tasuta.
Pühapäev, 10.05
5. ülestõusmisaja
Pühapäev

kell 9 HOMMIKUPALVUS
kell 10 EMADEPÄEVA PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenib õpetaja Marko Tiitus. Laulab Viljandi Paalalinna
Gümnaasiumi 6.-7. klasside koor (Signe Ristisaar-Orlov)
ARMASTUS – JEESUSE KÄSK (1. Johannese 3: 18-24; Johannese 15: 10-17)
kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis
kell 20 ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 12.05 kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala tegelusmajas
kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA
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Pühapäev, 17.05
6. ülestõusmisaja
pühapäev
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kell 9 HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA).
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja koguduse
ansambel

SÜDAME KÕNE JUMALAGA (2 Moosese 17: 8-13; Jaakobuse 5: 13-16; Luuka 11: 5-13)

kell 20 ÕHTUPALVUS
Teisipäev, 19.05

kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA
kell 19 KONTSERT “MODERNISTLIK
VOKAALMUUSIKA”
Esinevad Kai Kallastu (sopran), Jorma Toots
(klaver). Kavas Schönberg, Berg, Webern

Neljapäev, 21.05

kell 18 KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, naiskoor “Iris” ja
Sirje Sei (plokkflööt)

Pühapäev, 24.05
7. ülestõusmisaja
pühapäev

kell 9 HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik ja koguduse
gospelkoor

PÜHA VAIMU OOTUS (Sakarja 14: 7-9; Efeslastele 1: 16-23; Johannese 17: 18-23)

kell 20 ÕHTUPALVUS
Teisipäev, 26.05

kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Pühapäev, 31.05
1. nelipüha

kell 9 HOMMIKUPALVUS
kell 10 MISSA (JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA)
Leerilaste konfirmatsioon.
Teenivad õpetaja Marko Tiitus ja naiskoor “Virvik”
Olev Oja juhendamisel.

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE (Joel 3: 1-5; Apostlite teod 2: 1-13; Johannese 3: 16-21)

PEALE JUMALATEENISTUST KOGUDUSE PIKNIK PASTORAADI AIAS

kell 20 ÕHTUPALVUS
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JA KUI TUND TULI, ISTUS JEESUS MAHA JA
APOSTLID KOOS TEMAGA
Sattusin aprillilõpu hommikul “Terevisiooni” vaatama, kus ühe vene rahvusest noore naise
poolt esitleti uut kokaraamatut – vene köök Eesti rahvale või vastupidi. Ei midagi erilist.
Kokaraamatuid on raamatukaupluste lettidel lademeis, sisaldamas õpetusi sousti tegemisest
kuni parima juubelitordini. Saadet pani kuulama seal välja öeldud mõte: pole midagi paremat
ja tulemuslikumat erinevat keelt rääkivate, erinevalt mõtlevate ja tundvate, omaenda tähtsate
harjumuste või tõekspidamiste kütkeis olevate inimeste ühendamiseks kui istuda koos sööma.
Jah, see vene-eesti ühist kokkamist väljendav idee oli küll välja öeldud kaheaastataguste
aprillirahutuste taustal, kuid mõte ise – lihtsalt ilus ja üdini enesestmõistetav – meenus mulle,
hakates jagama Sinuga, hea lehelugeja, mõtteid meie koguduse pühast (agape) söömajast.
On Kristuse Teise Ülestõusmispüha õhtu. Kiriku keldrisaalis on kõik pidulik ja väärikas: kaetud
lauad, ilusad ja uhked inimesed – meie koguduse liikmed, pühadetunne. Lauda istumisele
eelneb kätepesu – kõik aitavad kõiki, valades üksteise kätele vett ja ulatades käest-kätte
käterätikut. Palvetatakse, “karikad” viinamarjamahlaga juuakse põhjani, süüakse head ja
toitvat rooga, lauldakse, ja ollakse vaikselt… õpetaja Marko Tiitus loeb katkendeid Toomas
Pauli raamatust. “Sinu tahtmine sündigu”. Siinkohal mõned ka Sulle lugemiseks-mõtlemiseks:
“Alandlikkus on see, et ennast enam ei võrrelda kellegagi. Mina ei ole parem ega halvem, ei
väiksem ega suurem kui teised. Ma olen mitte midagi, aga samaaegselt üks kõigega.”
“Hõlbus on lausuda: Sinu tahtmine sündigu, hoopis teine aga anda end täieliku usaldusega
Sinu tahtmise alla, olgu see milline tahes. Natukene nagu tahaksime, et Sinu tahtmine
sünniks, aga päriselt ei söenda sellele toetuda. … niipea, kui see saab mu tõeliseks palveks,
niipea, kui ma panen iseenda nendesse sõnadesse, on see kõige tõsisem palve, mida
inimene üldse paluda saab.”
Agape söömaaeg meie koguduses, kus püütakse ühiselt ja isiklikult kogeda kasvõi kõige
väikseimatki tunnet Suurel Neljapäeval toimunust, oli sedakorda juba neljandat korda, olles
saanud seega ilusaks traditsiooniks. Ühiselt ühe laua taga söömine ja joomine, ühislaulmine
ja –palvetamine – lisaks sellele, et see kõik on lihtsalt ilus ja hea – loob eelduse ja võimalused
proovile pandud suhete korrastamiseks, annab aega üksteist kiirustamata kuulata ja hoida.
Mul on kahju nendest kogudusekaaslastest, kes ennast sellest võimalusest nii olla ilma jätsid.

Aitäh, õpetaja Marko, meie kogudusse ilusa ja väärika traditsiooni toomise eest ning
söömaajast hinge jäetud palvete ja mõtete eest!
Aitäh Mirjam, kes Sa võtsid organiseerimise raskused enda õlgadele!
Aitäh, naised, kes te sättisite, katsite, teenisite, koristasite!
Aitäh sõbrad, kes te Teise Ülestõusmispüha õhtutunnid selliseks tegite!
Kirja pannud iIlusat õhtut nautinud Helve Hunt

Laulatatud 04.04.2009

MARTHA MAKKU ja MARK SKIRTA
Jumal ütleb: Vaata, ma teen kõik uueks!
Ilmutuse 21: 5
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SUUR TÄNU VABATAHTLIKELE!
RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamise eest
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL KIVISTE, LAINE
KÜBAR JA VIIVE ALASI – kiriku koristamise eest
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamise eest

TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID
05.04 – 2131.00 krooni Baptistikiriku teenistusel
ehitamise toetuseks
12.04 – 1323.60 krooni Koraalimissa
teenistusel
läbiviimiseks
19.04 – 477.90 krooni Taiźe laulikute teenistusel
ostmiseks
26.04 – 839.05 krooni Koguduse
teenistusel
talgupäeva heaks

osales 95 inimest
osales 98 inimest
osales 42 inimest
osales 44 inimest

TÄNAME APRILLIKUU LIIKMEANNETAJAID
Raja Aardevälja
Raul Alliksaar
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Rita Jaanimägi
Galina Jakobson
Margit Karu
Liidi Kliiman
Alfred Kliiman
Aino- Helju Känd
Siiri Kärt

Marja-Liisa Küttis
Salme Lall
Ene Laur
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Ave Molster
Urmas Närep
Rita Porkanen
Pilvi Saks
Õilme Tšikina

Õie Univer
Ebe Unt
Kristiina Vahemaa
Lilli Vihmann
Tiina Vilberg
Külli Villems
Aivar Villems
Meete-Helene Öngo

Lisaks on kogudust toetanud: Koidu Atonen
Klaverifondi: Ülle Jalajas, Erna Koppel, Aivar Villems

HEA SÕBER!
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2009. aasta liikmeannetuse on nelja kuuga teinud
112 koguduse liiget. Meie liikmeannetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb võimalikuks
koguduse igapäevaelu korraldamise - kirik on meie jaoks alati soe ja valge ning koguduse
töötegijate palgad õigeaegselt makstud.
Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile,
siis teata palun oma soovist koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood.
Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus
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PALJU ÕNNE, MAIKUU SÜNNIPÄEVALAPSED
01.05
01.05
03.05
03.05
04.05
05.05
05.05
06.05
07.05
07.05
08.05
08.05
10.05

Rein Imala
57
Maie Reinert
65
Meeri Jürgenson
77
Erna Vesper
83
Edda Riesenberg
64
Hele-Mall Kiviste
74
Helju Kukk
72
Esta Paistu
53
Hiie Klandorf
51
Avo Tamm
59
Asta-Linda-Armilda Koovit 81
Meeta Viilo
87
Merike Ehala
61

10.05
11.05
11.05
11.05
11.05
12.05
15.05
20.05
25.05
27.05
29.05
29.05
31.05

Anu Raud
Heli Häidmann
Sirje Kannel
Thea Muttel
Tõnu Tamm
Kalli Riener
Eha Kooser
Marvi Kaul
Mare Tõnisson
Kalev Kotsar
Linda Avioja
Tiiu Soesoo
Evi Trey

66
82
57
50
57
52
52
64
57
51
59
64
66

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!

Hea sõber!
Tule meiega koguduse piknikule I nelipühal,
31. mail kell 12 pastoraadi aias.
Pühitseme koos kiriku sünnipäeva.
Võta kaasa midagi ühiseks maitsmiseks ja hea tuju.
KIRIK ON LAHTI
Tööpäeviti kantselei lahtiolekuaegadel (sissepääs käärkambri uksest)
Pühapäeval 9–12

KOGUDUSE KANTSELEI KIRIKU KÄÄRKAMBRIS ON LAHTI
Esmaspäeval ja neljapäeval 15 – 18, kolmapäeval 16-18, laupäeval 10–15
Pühapäeval 9 – 9.45 ja pärast jumalateenistust.
Teisipäeval ja reedel on kantselei kinni

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID ON
Teisipäeval 13–16, neljapäeval 14–18 või kokkuleppel
PIHIAEG on teisipäeval 16–17 või kokkuleppel
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus 43 33 000
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Aja Lehe toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

