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Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku!                      
                                       (1.Ajaraamat 22:13) 

SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID 

KÕIGILE SÜNNIPÄEVALISTELE! 

OLGE IKKA HOITUD! 

Koguduse juhatuses on juba mõnda aega 
küpsemas mõte anda meie kirikukelladele 
uus hingamine. 
 

Meie kiriku tornis on kolm kella, millest kaks 
on kokkukeevitatud mõraga. Nende kõla-
omadused on halvemad kui tervel kellal. 
Olemasolev süsteem on amortiseerunud ja 
kohmakas kasutada. Selleks, et kellade he-
lin tornist välja pääseks ja kaugele kostaks, 
peab keegi iga kord tornisolevad luugid ava-
ma ja sulgema. See ei ole aga koguduse 
tööjõudu arvestades pidevalt teostatav.  
- 

Kokkuvõttes on olukord järgmine: kirikukelli 
helistatakse harva, üksnes jumalateenis-
tuste, matuste ja laulatuste eel ja järel, kel-
lade kõla on tänu vananenud helistamissüs-
teemile ja mõradele tuhm ning lahendamata 
on heli tornist välja pääsemine. 

Koguduse nõukogu toetas 15.juuni koosole-
kul  ettepanekut algatada kiriku kellasüstee-
mi korrastamiseks ja elektrifitseerimiseks 
vahendite kogumine. Nõukogu oli seda 
meelt, et peale Estonia klaveri kirikusse too-
mist 2008. aastal on kogudus valmis uueks 
projektiks, mille nimeks võiks olla „Kiriku-
kellad kõlama” ehk nagu Kalmer Liimets 
pakkus – „Saadame Lible pensio-nile!” 
 

16. augustil kohtusid Jaani koguduse 
esindajad Mäeväli Orelitöökoda OÜ juhataja 
Toomas Mäeväliga, kes ainsana Eestis 
tegeleb ka kirikukellade paigaldamise ja 
hooldamisega. Tutvusime tema poolt rekon-
strueeritud Kuusalu kiriku kellasüsteemiga 

ning saime aimu, milliseid võimalusi pakub 
kaasaegne kellasüsteem. 

 

Kuusalu kiriku kell 
lööb täis-, pool- ja 
vee-randtunde, on 
kaheksa erinevat 
võimalust jumala-
teenistuste ja tali-
tuste jaoks, mis 
kombineerivad kol-
me kella kõla: õh-
tukell, missakell, 
hingekell, pulma-

kell jm. Keskpäeval helisevad 2 minutit kõik 
3 kirikukella üheskoos. Helistamismasinaid 
juhib digitalne programmkell, mida saab sis-
se ja välja lülitada mobiiltelefonilt. Tavalised 
torniluugid on asendatud kõlaakendega, mis 
lasevad kellahelina tornist välja kanduda. 
Kuusalus nähtu ja kuuldu oli võimas ning 
hingeülendav.  
 

Toomas Mäeväli on teinud meie kogudusele 
esialgse hinnapakkumise. Olemasolevate 
kellade varustamine uute armatuuride, 
elktriliste helistamismasinate ja digitaalse 
programmkellaga ning kellatorni kõlaakende 
paigaldamisega läheks maksma 22 000 eu-
rot. Sama koos kahe väiksema kella uuesti 
valamisega maksab juba 42 000 eurot. Kui 
soovime oma kirikutorni paigaldada ka kella-
mängu, mis võimaldaks kirikutornist erine-
vaid meloodiaid mängida ja oleks ehteks 
ning rõõmuks kogudusele ja kogu linnale, 
siis kerkib hind juba 85 000 euroni. 
 

Moodustamisel on meeskond, kes hakkab 
kirikukellade projekti vedama ning selleks 
vahendeid koguma. Algatusgruppi kuuluvad 
Kristel Aer, Priit Aer, Tarmo Loodus, Marko 
Mägi ja Marko Tiitus. Loodetavasti teeb ko-
guduse nõukogu 28.09 koosolekul otsuse, 
kui suurelt me oma kellasüsteemi uuenda-
mise ette võtame ning mis saab olema tööde 
maksumus. 
 

Hea Aja Lehe lugeja. Kui Sinagi soovid kiri-
kukellade projekti meeskonnas osaleda või 
ettevõtmisele kaasa aidata, siis võta julgesti 
ühendust tel  53 413 394 või  
marko.tiitus@eelk.ee  Marko Tiitus 

õpetaja 

JAANI KIRIKU KELLAD KÕLAMA EHK  

SAADAME LIBLE PENSIONILE 

2.sept Andrus Koppel 50 

4.sept Vahur Ruut 49 

5.sept Olaf Samarüütel 84 

6.sept Helve Tähis 58 

6.sept Indrek Tirmaste 36 

6.sept Marko Tiitus 43 

7.sept Reet Post 64 

7.sept Valve Schvede 85 

7.sept Veera Pille 77 

7.sept Viktor Uprus 91 

8.sept Endo Kukk 28 

8.sept Kaidi Kullama 65 

8.sept Kaie Orgo 46 

9.sept Sirje Ojasoo 62 

12.sept Maie Kasvandik 65 

13.sept Kaidi Reinu 35 

14.sept Elga Ibrus 91 

16.sept Hilja Luhakooder 81 

17.sept Emily Naarits 29 

17.sept Erna Koppel 88 

21.sept Elle-Maie Viir 75 

22.sept Kristo Hansson 28 

26.sept Sirli Naelaste 53 

28.sept Anneli Männamaa 49 

29.sept Dagmar Rannak 29 

30.sept Triin Hakkaja 35 

Huvilised Kuusalu kirikutornis kelli kaemas 
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31. augustil meie kirikus peetud kooliaasta alguse perem-
issal mõtisklesime üheskoos piibliloo üle Taavetist ja 
Koljatist ning küsisime, kes on meie jaoks need võitmatu-
na näivad koljatid, kellega rammukatsumine tundub juba 
ette olevat nurjumisele määratud, nii et pole mõtet proov-
idagi.  

Enna Audova tõi esile selle, et tänapäeva inimese „Koljat” 
on mugavustsoonis olelemine:  

 füüsiline laiskus (teler/arvuti versus trenn),  

 mõttelaiskus (harjumuspärased mõttemudelid versus 
uuenduslikud ideed),  

 õpitud abitus (rahulolematus oma eluga, aga 
soovimatus seda ise muuta),  

 paigalseis (soovimatus ennast arendada). 

Olen Ennaga täiesti päri. Mugavustsoonist väljumine 
eeldab julgust ja riskivalmidust – alati leiab inimene 
kümneid ratsionaalseid argumente, miks seda mitte teha. 
Ometi julgustab Issand oma rahvast septembrikuu vaim-
ulikus juhtsõnas: Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära 
kohku! (1.Ajaraamat 22:13) 

Küllap just uue kooliaasta alguses vajame julgust õppida 
elama ja elu jaatama, julgust kaubelda meile antud tal-
entidega, julgust katsetada, riskeerida, eksida, äparduda 
ning uuesti proovida.  

Olen tänavu kevadel ja suvel võtnud ette mitmeid uusi 
asju, mis on nõudnud mult üksjagu eneseületamist ning 
oma mugavusest ja kõhklustest lahtilaskmist. Otsustasin 
välja anda oma artiklite ja mõtiskluste kogumiku, mida 
olen pikalt edasi lükanud mõeldes, et on minust paremaid 
kirjamehi. Raamat peaks ilmuma 20. oktoobri paiku.  

Kuigi minu ehitusalased oskused on kasinad, võtsime 
Mirjamiga nõuks ja teoks oma maakodus taastatavale 
saunamajale ise roovitus ja välisvooderdus panna, so-
etasime tööriistad ja hakkasime peale.  Valmis on küll 
napilt üks sein, kuid see-eest oma tehtud! 

Et võidelda ladestuva rasvapolstri ja istuva eluviisiga, 
ostsin pulsikella ning käin ülepäeva kõndimas või sörki-
mas. Ja lõpuks – eks ole ka peapiiskopiks kandi-
deerimine omamoodi julgustükk ja mugavustsoonist 
väljumine. 

Jaani koguduse nõukogu on otsustanud, et meil tuleb 
rekonstrueerida kiriku kellasüsteem. Oleme teinud eel-
tööd ja vaaginud võimalusi. Lähiajal peame otsustama, 
kas piirdume üksnes olemasolevate kellade elektri-
fitseerimisega, või tahame oma kiriku torni ka 
kellamängu, mis oleks Eesti pühakodades esimene 
omataoline. Kas meil on julgust ja pealehakkamist teha 
midagi päris uut ja teistmoodi? 

Soovin seda julgust, hea Aja Lehe lugeja, uue sügise 
hakul Sinule ja iseendale. 

            Marko Tiitus 
                                                   Jaani koguduse vaimulik  

Viljandi Jaani kirikus on aastaid ol-
nud võimalus süüdata palveküünalt 
altari kõrval olevale kivile. Sellel on 
olnud mitmeid puudusi: 
eriti vanematel inimestel ei 
ole küünla kivile asetamine 
mugav, sest kivi on väga 
madal, lisaks sellele asub 
kivi altariruumis, kus peak-
sid käima vaid vaimulikud. 
Ja jumalateenistuse või 
talituse ajal pole sobilik 
altari ette küünalt süütama 
minna.  
 

Uue küünlaalusega seonduvat on 
juba mitmeid aastaid arutatud juma-
lateenistuste toimkonnas ning teema 
on tõusnud päevakorda ka nõukogu 
koosolekutel. Alati on järgmised 
sammud jäänud selle taha, et oleks 
vaja kogu kirikuruumi kastutus üle 

vaadata ja paika panna kirikuruumi 
kasutamise terviklik lahendus. 

Et põhjalikumad tööd võtavad palju 
aega, oleme sel suvel soe-
tanud metallist küünlapuu 
palveküünalde süütamiseks 
ja paigutanud selle kiriku 
peaukse ligidale. Sellele 
küünlaalusele on mugav 
küünalt põlema panna, se-
da saab teha ka jumalatee-
nistuse või kontserdi ajal. 
 

Südamlik tänu kõigile, kes 
on annetanud küünlapuu soetami-
seks: Tarmo Loodus, Malle Pisarev, 
Helve Hunt, Taimi Välba, Ülle 
Kramer, Priit Aer ning kõik, kes osa-
lesid 27. juuli jumalateenistuse kor-
jandusel, andes seal oma osa! 

Mirjam Tiitus 

PALVEKÜÜNALDE SÜÜTAMISEST KIRIKUS 

V frantsiskusepäeva laste ja noorte omaloominguliste lau-
lude konkurss tuleb taas! Ootame lapsi ja noori üle Eesti 
esitama konkursile omaloomingulisi laule. Registreerumi-
se ja laulu esitamise tähtaeg on 25. oktoober.  
 

Konkursi eelvoor on laupäeval, 1. novembril kell 13 Pärimusmuusika 
Keskuse väikeses saalis, lõppkontsert koos parimate laulude autasustami-
sega samal päeval kell 17 Viljandi Jaani kirikus. 
 

Täpsem info konkursi ja registreerumise kohta koguduse kodulehel 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                       Tule oma laulu laulma! 

LAULUKONKURSS “PÄIKESELAUL 

JAANI LASTEMAJA ON NAGU KODU 

Alates märtsist töötab Jaani 
Lastemajas lapsehoidja Triin 
Vaiksaar.  

 

Milline on olnud Sinu haridustee? 
Kui keskkool sai läbitud, tuli mõelda 
tulevikule, kuhu edasi õppima minna 
ja kelleks ma tahan saada. Ma 
teadsin, et tahan tegeleda laste või 
noortega. Algne mõte oli minna 
õppima noorsotööd, aga otsustasin 
võtta aja maha ja minna tööle. Tööd 
otsides mõtlesin ennast proovile 
panna, et teada saada, kas lapsed 
on need, kellega ma töötada tahan. 
Nii ma kandideerisingi ühte 
lasteaeda õpetajaabiks. Mulle väga 
meeldis seal ja tundsin, et see ongi 
see, mida ma tahan elus teha. 
 

2008. aastal alustasin oma õpinguid 
kaugõppes Tallinna Pedagoogilises 
Seminaris koolieelse lasteasutuse 
pedagoogina.  Seda valikut ma ei 
kahetse. 
 

Räägi veidi oma perest. 
Elan vaba-abielus Lauriga. Meil on 
kaheaastane tütar Melanie, kes  
alustas sel aastal oma lasteaia teed. 
Millega Sa tegeled vabal ajal? 

Minu suurim hobi on koristamine ja 

söögi tegemine, sügisel erinevate 
hoidiste valmistamine. 
Mulle meeldib väga ka meisterdami-
ne ja joonistamine, mida ma iga-
päevatöös ka kasutan. 

Millised  muljed on Sul Jaani 
Lastemajast?    
Jaani Lastemaja on nagu kodu - 
oleme üks suur perekond. Meil on 
maksimaalselt kümme last, kellega 
me tegeleme, keda me lohutame, 
kallistame, mängime ja puhume põl-
ve peale, kui laps haiget saab. Kuna 
lapsi on vähem kui suures lasteaia-
rühmas, jõuame rohkem pöörata 
tähelepanu lapse individuaalsusele. 
Sellepärast mulle Lastemajas tööta-
da meeldibki.  
 

Soovime Triinule palju jõudu, ar-
mastust ja pikka meelt 
lapsehoidja töös! 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
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Seekordsed sõpruskoguduste koh-
tumine toimus Saksamaal Aegidien-
bergis. Sõpruspäevadel viibis ka viie-
liikmeline delegatsioon meie kogudu-
sest. 
 

Viljandi Jaani kogudesest läksime väike-
bussiga teele 20.augustil, reisisihiks oli 
Aegidinberg Saksamaal. Teekond oli 
pikk, läbi Läti, Leedu, Poola jõudsime 
Põhja-Rhein Westfaali Liidumaale.  
 

Läti ja Leedu loodus on sarnane meie 
maapiirkondadega. Poolas on maa juba 
väikeste tõusude ja langustega. Vili oli 
põldudelt juba korjatud, põhk pallidesse 
pakitud ja mais ootas koristamist. Palju 
oli väikeseid väga hoolitsetud ja korras 
talumajapidamisi ja ka suuri uhkeid lin-
namaju. Saksamaal  algas mägisem 
piirkond. Liiklusevoolus leidsime õige 
tee ja jõudsime õnnelikult kohale. 
Esimesel õhtul tutvusime koguduse liik-
metega ja peredega, kelle juures olime 
külalisteks.  
 

Esimesel sõpruskohtumise päeval, 
22.08 sõitsime koos Aegidienbergi, 
Greifswaldi ja Eindhoveni koguduse liik-
metega Wuppertali linna. See on linn 
Saksamaa lääneosas Nordhein-
Westfaali liidumaal Wupperi jõe ääres. 
Suurtest linnadest asub Düseldorf Wup-
pertalist umbes 30 km läänes, Köln um-
bes 40 km edelas ja Essen 23 km 
kirdes. Linn loodi 1929.aastal, kui liideti 
mitu linna. Esialgu oli linna nimeks Bar-
men-Elbefeld. 1930. aastal otsustati rah-
vaküsitlusel võtta uueks nimeks Wup-
pertal. Elanikke on ligikaudu 350 000.  
 

Wuppertalis saime ülevaate linnapidist 
läbi ripprongi akna. Rippraudteeliiklus 
on tõstetud umbes kolmanda korruse 
kõrgusele. Rongidega saab linnas liiku-
da kiiresti ja ohutult ning neist avaneb 
suurepärane vaade linnale, kajumäge-
dele ja orgudele. Loodus on väga erinev 
meie tasasest maastikust. Wuppertalis 
on 3 ülikooli, muuseumid, tekstiili-, 
metalli-, ravimi-, elektroonika-, kummi- ja  
autotööstused. Linnal on märkimisväär-
ne koht kogu Saksamaa ajaloos: siin 
trükiti esimesed saksakeelsed piiblid, 
muuseumides on maalikunsti ja skulptu-
uri alates 16. sajandist . 
 

Külastasime Evangeelset misjoni kirikut, 
kus tutvustati kirikuelu, ajalugu ja täna-
päeva tegemisi.  Kiriku renoveerimist 
alustati 10 aastat tagasi, eesmärgiks oli 

luua koguduse kodu, mis oleks seda ka 
20-30 aasta pärast. Koostöös preestrite 
ja arhidektidega on loodud avar, valgus-
küllane ruum. Kui enne olid pinkide read 
üksteise taga sirgelt, siis nüüd on kaar-
jalt selleks, et inimesed saaks paremini 
omavahel kontakti. Lastele on eraldatud 
tuba kirikusaalis, nad saavad olla laste-
toas ja samal ajal saavad osa jumala-
teenistusest.  
 

Kuna kohalikus elus on palju kultuure 
koos, siis on muusikaelu ka mitmekultu-
uriline. Traditsiooniks on suurte heliloo-
jate, nagu J.S.Bach'i muusika, kuid esi-
tatakse ka prantsuse orelimuusikat, his-
paania, inglise ja poola vaimulikku  
muusikat. Koostööd tehakse ülikooliga, 
kus õpetatakse kirikumuusikat, akusti-
kat, gregoriaani muusikat ja muusika-
ajalugu. Muusikaelus on oluline vaadata 
tulevikku, palju muusikat kuulatakse  tä-
navatel läbi kõrvaklappide, on erinevaid 
kultuure ja nende muusikat, ning ka Eu-
roopa vaimulikke laule saab avastada, 
mis on meil ühine ja 
mida uut võiks leida 
vanadest lauluraamatu-
test. 
 

Laupäeva hommikul, 
23.08 oli rümatöö, tee-
maks ja mõtteaineks 
„Kirikumuusika ja Eu-
roopa“. Arutelu küsi-
mused olid:  

 Mis rolli mängib 
muusika Euroopas?  

 Mis osa on kiriku-
muusikal Euroopa 
ülesehitamisel?  

 Kuidas kõlab kiriku-
muusika erinevatel 
maadel?  

 Mida me teame 
teiste maade kiriku-
muusikast, ning mida 
võime leida enda jaoks?  

Arutelu toimus gruppides, panime oma 
mõtted paberile ja hiljem esitasime 
teistele. Kokkuvõttes saime ühise tule-
muse.  
 

16. sajandist alates hakkasid vaimulikud 
laulud levima, siis kui lauluraamat 
muutus ladina keelest emakeelseks, 
täna-päeval on ühendavaks keeleks 
inglise keel ja  ühised on meil jõulu-
laulud. Televisiooni vahendusel on 

ühine muusika  Eurovisiooni laulu-
võistlus ja klassikalise muusika kontser-
did. Erinevatel maadel korraldatakse 
vaimuliku muusika festivale, nagu ka 
meil Eestis on vaimuliku laulupeo 
traditsioon. Tekkis mõte, et võiks olla 
vaimulike laulude esitamine televisiooni 
vahendusel üle Euroopa. Nooremat ja 
vanemat põlvkonda ühendab ilmalik 
poppmuusika, kes siis ei teaks The 
Beatles'it.  
 

Kõlama jäi ka tõdemus, et Euroopas on 
väga palju erinevaid kultuure üksteise 
kõrval ja läbi rahvamuusika õpitakse 
üksteist paremini tundma. Hollandis on 
kasutusel erinevate rahvaste laulud 
lastele. Filmide kaudu on tuntud gospel-
muusika.  
 

Euroopa kirikumuusika viisid ja tekstid 
on rahvusvahelised. Kuid ühe ja sama 
muusikapala esitus võib väga palju eri-
neda, oleneb instrumentidest, esitaja-
test, isegi ilmast ja meeleoludest, ning 

ka sellest, kui tuntud 
laul on. Ülesandeks on 
otsida üles ühised lau-
lud ning mõte ja soov on 
avaldada ühine laulu-
raamat, et saaksime 
laulda koos ja samas 
igaüks omas keeles. 
 

Laupäeva õhtul andis 
kontserdi Eindhoveni 
sõpruskoguduse koor, 
kellega ühines kohalik 
Aegidienbergi koor. 
Kontsert oli väga kaunis 
ja andis ilusa elamuse. 
Kahjuks polnud meie 
seltskonnas erilisi laulu-
inimesi. 
 

Reis oli elamusterohke, 
Saksamaa loodus, kul-
tuur ja inimesed anna-
vad põhjust lugeda 

ajalugu ja uurida, mis tänapäeval toimub 
ja inimestega suhelda. 
 

Seda artiklit kirjutades otsisin välja  
Jaani kiriku varasemad Aja Lehe numb-
rid. Leidsin üllatuseks 2012.a Viljandis 
toimunud sõpruskohtumise artikli ja fo-
tod, äratundmise rõõm oli suur. Soovit-
an, lugege Viljandi Jaani kiriku Aja  
Lehte!                         

 Reisimuljeid jagas 
Kaie Orgo 

MUUSIKA  AITAB  MÕISTA,  MUUSIKA  ÜHENDAB  JA ÜLENDAB 
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Teisipäev, 02.09  kell 10 LASTEHOMMIK 
     kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
    

 
 

Esmaspäev, 08.09  kell 11 KIRIKUTUND Jämejala tegevusmajas 

Teisipäev, 09.09  kell 10 LASTEHOMMIK 

     kell 12 KESKPÄEVAPALVUS  ARMULAUAGA 
 

     kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA 
 

     kell 19 M-KLUBI keldrisaalis.  
       Teema: Miks lapsi ei sünni?  
       Vestlust juhib Kalle Küttis 
 

 

Teisipäev, 16.09  kell 10 LASTEHOMMIK 

     kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

   kell 14 KIRIKUTUND Viiratsi Pansionaadis 
 

Teisipäev, 23.09  kell 10 LASTEHOMMIK 

   kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 
 

 

Teisipäev, 30.09  kell 10 LASTEHOMMIK 

 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Pühapäev, 07.09 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
13. pühapäev  kell 10 MISSA 
Pärast nelipüha Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist 
  Kalev Rajangu 
 

JEESUS – MEIE AITAJA (Õpetussõnad 18:4-8,21;  Jaakobuse 3:2-12; Matteuse 12:33-37) 

Pühapäev, 14.09 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
14.pühapäev   kell 10  MISSA  
pärast nelipüha    Teenib õpetaja Peeter Parts 
 

MEIE LIGIMENE (1.Saamueli 24:9-12,17-21; 1.Johannese kiri 3:11-18; Matteuse 5:43-48) 

Pühapäev, 21.09 kell 9 HOMMIKUPALVUS 
15.pühapäev   kell 10  MISSA  
pärast nelipüha Teenib õpetaja Marko Tiitus  
 

TÄNULIKKUS (Jesaja 24:14-16; 2.Korintlastele 9:6-15; Johannese 5:1-15)  

Pühapäev, 28.09 kell 9  HOMMIKUPALVUS 
Mihklipäev  kell 10  MIHKLIPÄEVA PEREMISSA  
  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist  
  Kalev Rajangu 
 

JUMALA SÕNUMITOOJAD  

Septembrikuu  Viljandi  Jaani  kirikus 
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Igal sügisel kutsuvad Viljandi 
Jaani ja Pauluse koguduse 
õpetajad inimesi sügisleeri. Nii 
ka sel sügisel. Meie soov on, 
et leeri ehk kirikusse tuleb   
palju inimesi.  

Seepärast, hea koguduse liige, 
aita Sinagi meid selles ette-
võtmises — ole koguduse 
sõnumiviija inimesteni, kes 
Sinu arvates võiksid koguduse 
koos meiega olla.  

Allpool mõned küsimused ja 
selgitused, mis Sul aitavad 
seda missiooni kanda.  

Leerikursus – mis see on? 

Leerikursuse käigus tutvutakse 
ristiusu kesksete tõdede, prak-
tikate ja traditsioonidega,  Eesti 
luterliku kiriku ning lähemalt 
Viljandi Jaani ja Pauluse kogu-
dustega. Arutletakse, mida 
tähendab elada (risti)
inimesena kooskõlas Ju-
mala, kaasinimeste ja kogu 
looduga.  

Leerikursusel antakse nä-
punäiteid vaikuseks, ene-
sesse vaatamiseks ja pal-
veks. Mõnes mõttes on 
leerikursus „aeg iseenda-
le”. 

Kellele? 

Leerikursus on avatud kõigile 
soovijatele alates 15. eluaastast.  
Vanuse ülempiiri ei ole. Leerikur-
suse lõpus on ristimine ja konfir-
matsioon (leeriõnnistamine), mil-
le kaudu inimene võetakse vastu 
kiriku ja koguduse liikmeks.  See 
on omakorda eelduseks laste 
ristimisele, kiriklikule laulatusele, 
pihist ja armulauast osasaami-
sele ning ristivanemaks ole-
misele. Samas ei ole leerikur-
suse läbinul kohustust saada ris-
titud ja konfirmeeritud, vaid oo-
datud on ka need, kes tahavad 
ristiusuga lähemalt tundma õppi-
da. 

Millal? 

Leerikursus koosneb kuuest õp-
petsüklist igal teisel nädalavahe-

tusel:  

 laupäeval leeritund kell 10-
13.30,  

 pühapäeval ju-
malateenistus 
ning  

 vestlusring kell             
10-12.30. 

Õppetsüklite 
ajad: 

 20.-21. septem-
ber 

 4.-5. oktoober 

 18.-19. ok-
toober 

 1.-2. november 

 15.-16. november 

 6.-7. detsember 

Ristimine ja konfirmatsioon 
toimuvad kas 21. detsembril või 
24. detsembril.  Leerilaager koos 
Tallinna Jaani 
ja Viimsi ko-
guduste leeri-
lastega toi-
mub Pilistve-
res 21.-23.11  
(reede õhtust 
pühapäeva 
lõunani). 

Kes õpetavad? 

Leerikursusel toetavad õppimist 
Viljandi Jaani koguduse õpetaja 
Marko Tiitus ja Viljandi Pauluse 
koguduse õpetaja Allan Praats. 
Pühapäevastel jumalateenis-
tustel ja rühmavestlustes koh-
tume erinevate koguduse töö-
tegijatega. 

Kui noortele oli leer omal ajal 
ühtlasi puberteediriituseks, siis 
praegu on motiivid leerikursusele 

tulekuks üpris erinevad. On neid, 
kes teavad selgesti, mida nad 
otsivad ja kes lihtsalt olude sun-
nil ei ole riskinud varem seda 
sammu astuda, on neid, kes tule-
vad huvi pärast, et täiendada 
lünka oma üldkultuuri-listes tead-
mistes, on neid, kes arvavad, et 
traditsioone tasub elustada. On 
noori isasid ja emasid, kes 
mõtlevad eelkõige oma laste 
saatusele ja hingele ning 
sooviksid nendele Jumala kaitset 
ja tulevad leeri laste pärast ning 
võtavad kaasa sõbrad, keda nad 
tahaksid vaderiteks. 

Inimene ei saa eemale jäädes 
iial teada, mida usk tähendab ja 
mida uskumine annab. Ujuma ei 

saa õppida, 
kui ei julge 
astuda vette. 
Olgu kiriku 
juurde tuleku 
taust milline 
tahes – kui 
keegi lange-
tab otsuse ja 

riskib astuda lähemale, võib ta 
enda jaoks avastada ristiusus 
selle, mida ta hing viimselt 
igatseb. (Toomas Paul) 

Tere tulemast! 

Marko Tiitus, Jaani koguduse 
õpetaja 

Allan Praats, 

Pauluse koguduse õpetaja 

SÜGISLEER   VILJANDI   JAANI   JA   PAULUSE   KOGUDUSTES  

      Sügisleer 2009 

Info ja registreerimine                          
tel  53 413 394 või e-postiga 

aadressil mar-
ko.tiitus@eelk.ee  

 

 Võta julgesti ühendust, küsi 
lisa ja pane end kirja! 

„Maailma asjadest ja iseendast aru saami-
seks on vaja õppida ja juurelda. Seda me 
leerikursustel teemegi. Jumal ja usk on iga 
inimese jaoks olulised. Kuidas me nendega 
või nendeta hakkama saame? Tule ja 

avasta koos teistega maailma!“ 
Jaani koguduse õpetaja  

Marko Tiitus 
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RISTITUD 
 

 7. augustil  
‘ 

OLIVIA MALKEN 
Mardi ja Kerli tütar. 

Ristivanemad Kedi Välba, Kevin Martin, Rünno  

Reinu ja Kristel Nõges  
 

MIIA MARLEEN JA SIIM MARKUS         

PÕLDSEPP 

Marguse ja Liina lapsed. 

Ristivanemad Liisi Sevastjanov,  

Urmas Sirp ja Iia Põldsepp 
 

23.augustil 
CHRISTOPHER STOTZ 

Sebastiani ja Liina poeg 

Ristivanemad Siiri Ester ja Sven Aulik 
 

Eks ole mina sind käskinud: Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära 

karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! 

(Joosua 1:9) 

 

Ajast igavikku on lahkunud 

ja maetud kristlikult  
 

 

 
 

(9.10.1918 - 20.06.2014) 
 

Urn maetud 14. augustil                       

Viljandi Vanale kalmistule 
 
 
 

(9.11.1925 - 18.08.2014) 
 

Matusetalitus 23. augustil                            

Viljandi Jaani kirikus,                                                

maetud Viljandi  

Metsakalmistule 

Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku!                      

E ja K kell 10-14  

T ja N kell 13-17                            
P kell 9-9.45   

 

 ÕPETAJA MARKO TII-
TUSE KÕNETUNNID 

 

T ja N kell 13-17 
 

PIHIAEG 
 

teisipäeval kell 17-18 
 

või kokkuleppel 
õpetajaga 

EELK Viljandi Jaani kogudus:                    
Pikk 6, 71003 Viljandi  
a/a EE6610 100 220 503 960 04 
SEB, 
a/a EE752 200 221 057 689 936 
Swedbank 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õpetaja Marko Tiitus:                        
tel 53 41 33 94                              
e-post: marko.tiitus@eelk.ee   
 

Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:                       
tel 4333 000, 53 442 412                                     
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
 

AL toimetus:   
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus, Karl Mihkel       
Loodus  
Kaastööd palume saata juhiabile 

Täname juuli ja augusti 
liikmesannetajaid: 

 

Helve Hunt, Galina Jakobson, Kristel ja Priit 
Aer, Meelis Suurkask, Hevel Sarv, Kalle 
Küttis, Tiina Vilberg, Laine-Marianne Tusti, 
Malle Pisarev, Külli ja Viktor Joonson, Enna 
ja Uku Audova, Krista ja Kristo Hansson, 
Eva, Tarmo ja Karl Mihkel Loodus, Tiina 
Leiaru, Marko Tiitus, Meeli Sova, Evija 
Leiaru-Kuldsaar ja Marko Kuldsaar, Tiia 
Sülla, Reet Post, Leili-Elise Lutsoja, Eda 
Aas, Karin Aasmäe, Epp Niidri, Janek Kink 
ja Jelena Pärle, Lille-Astra ja Rasmus Ar-
raste,  Kätlin Juuram, Irma Väre, Ivika ja 
Raul Alliksaar, Laura Linntamm, Cätlin ja 
Marko Mägi, Kaido Pung, Aino Järv, Angela 
Leiaru-Indriko ja Inno Indriko, Raina Luha-
kooder, Kertu ja Rein Reinsalu, Valve 
Toompuu, Siiri Kärt, Aita ja Olaf Samarüü-
tel, Keida ja Indrek Tirmaste, Käty Zujev, 
Marianne ja Rein Ruus, Kaidi ja Enn Kulla-
ma, Silvi Mitt, Heino Thomson, Liina ja Mar-
gus Põldsepp, Saima Liverson, Tiia ja Kalle 
Kadalipp, Mikk Kard, Vahur Ruut, Hilda 
Kaljula, Marje Kask, Aare Ansmitt, Lembit-
Kaur, Ülo ja Ülo-Tarmo Stöör, Hilja Luha-
kooder, Merike Holmberg, Rita Dimitrijev, 
Leida Sinimaa, Elga Jakobson, Maie Ta-
vaste, Maie Kasvandik, Meta-Helene Öngo, 
Leida Reinu, Made Kello, Veera Looga, 
Marje Kask, Ilmi ja Meelis Kard, Ülle Luisk, 
Teele ja Endo Kukk, Age Einulo, Iraida 
Arro, Eda Paakspuu, Õilme Tšikina, Kiira 

Sumberg. 

Täname korjandustel    
annetajaid: 

6. juulil – 20.97€ koguduse töö heaks,  

 missal osales 25 inimest 
13. juulil – 40.70€ koguduse töö heaks,  

 missal osales 35 inimest 
20. juulil – 84.83€ kiriku ümbruse hea-  

 korraks, missal osales 85 inimest 
27. juulil – 107.05€ küünlapuu soetamiseks, 

 missal osales 54 inimest 
3. augustil – 63.84€ koguduse töö heaks,  

 missal osales 35 inimest 
10. augustil – 24.32€ Teeliste Kirikute

 heaks, missal osales 29 inimest 
17. augustil – 55.63€ Teeliste Kirikute 

 heaks, missal osales 26 inimest 
24. augustil – 39.43€ peremissade korralda-

 miseks, missal osales 25 inimest 

Tänud vabatahtlikele: 
ENNA AUDOVA, TIINA VILBERG – eaka-

tele sünnipäevakaartide valmistamise eest 
RAJA AARDEVÄLJA – kirku lilledega kau-

nistamise eest 
MAIE KASVANDIK, MAI MUTTIKA — abi 

eest leeriaastapäeva ettevalmistamisel 
RAJA AARDEVÄLJA, KAIRI KAJO, TIIU 

TAMSON — kiriku koristamise eest 

TÄNAME SUVISE   
UPUTUSE  

KORISTAJAID 
 

6.juulil oli Viljandis viimaste aastakümnete 
suurim vihmasadu. Linnas oli mitmeid 
õnnetusi ja üleujutusi ning kahjuks ei jää-
nud ka Jaani kirik puutumata. Kiriku valvur 
avastas õhtul keldrisaalis suure uputuse: 
kanalisatsioonitorudest oli voolanud must 
vesi kogu keldrikorrusele, nii et kõikides keldriruumides oli põ-
rand ca 30cm kõrguselt reoveega kaetud. Tublid naised asusid 
kohe vett välja kandma ja koristama ning kutsusid abiväge. 
Tööd jätkus veel järgmisteks päevadekski, kui tuli kuivama pan-

na põrandal olnud asju. 

Olge väga tänatud: Maie Kasvandik, Maila Eirand,  
Kairi Kajo ja Tiina Vilberg! 

 

KONFIRMEERITUD 
 

20. juulil  

TEELE HUNT,  ENDO KUKK 

VAHUR RUUT 
 

Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su 

juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su Halastaja! 

(Jesaja 54:10) 

 

LAULATATUD 

18. juulil 

HELGI JA TÕNU RAIDSALU 
19.juulil  
REIN REINSALU JA KERTU RITSON, 
KRISTO HANSSON JA KRISTA NÄRRIPÄ 
9.augustil 

MARCOS LEONARDO DE JESUS JA KRIS-

TIIN KOSTER  
22.augustil 

ENDO KUKK JA TEELE HUNT 
 

Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim 

neist on armastus. (1.Korintlastele 13:13) 

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

