
NÕUKOGU KANDIDAADID: 

 

1. Raja Aardevälja 

Vanus: 72  
Haridus/elukutse/tegevusala:  kesk – eriharidus, pensionär. 
Pere: Olen lesk, minuga koos elab poeg Marek. Mul on veel kaks poega ja tütar. 
Olen vanaemaks 7 poisile ja 5 tüdrukule. 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 1996.aastast 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen koguduse 
nõukogu liige, kuulun diakooniatöö – ja Jumalateenistuse ning muusikaelu 
toimkondadesse. Aitan kaasa eakate pärastlõunate korraldamisele ja hoolitsen 

kiriku lilleseadete eest. 
Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Usun, et jätkan Jumala abiga 
oma senist tööd.    

 

2. Priit Aer 

Vanus: 51 

Haridus/elukutse/tegevusala: kõrgem haridus (TTÜ 1991) / 

ehitusinsener / ehitus- ja kinnisvaraarendus. 

Pere: abielus, kolm tütart vanuses 19, 16 ja 12 aastat. 

Mis ajast olen koguduse liige: Olen Jaani koguduse liige alates kevadest 

2014. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen Jaani koguduses täitnud: 

Projekti „Tornikell meie linnas“ meeskonna liige. Paigaldustööde järelevalve teostaja. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Usun, et omades 

pikaajalist ja väga erinevate projektide ning meeskondade juhtimise kogemust, suudan omad 

oskused tuua koguduse teenistusse. Tõenäoliselt jagub ka kogudusel ettevõtmisi, mida 

projektipõhiselt ette valmistada ja läbi viia saab.  

 

 

3. Kristel Aer 

Vanus: 47 

Haridus/elukutse/tegevusala: koorijuhtimine 1992 Tallinna Riiklik 

Konservatoorium (praegune EMTA), kirikumuusika MA Helsinki Sibeliuse 

Akadeemia 1999. Elukutselt olen organist ja pedagoog. Töötan EELK 

Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas, G.Otsa-nim. 

muusikakoolis ja VHK muusikakoolis.  

Pere: Abielus, 3 tütart. 

Mis ajast olen koguduse liige: EELK Viljandi Jaani kogudusse kuulume perega 2014. aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Jaani koguduse ellu olen saanud 

panustada projekti „Tornikell meie linnas“ meeskonnaliikmena. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Panustada oma erialast 

lähtuvalt - kui kirikuruum on korda saadud, peaks uue oreli peale mõtlema hakkama! 

 

 

4. Meelis Atonen 

Vanus: 49 
Haridus/elukutse/tegevusala: ettevõtja, Tavid AS Kullasuuna juht 
Pere: abikaasa Kätlin ja 4 last, 2 tütart ja 2 poega 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2011. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen tegev olnud koguduse nõukogu 
liikmena. 
Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Aidata pilguga 
tulevikku ning leida lahendusi kuidas meie kirik võiks koostöös ühiskonnas suuremat toetust leida. 



 

 

5. Tiit – Uku Audova 

Vanus: 41 

Haridus/elukutse/tegevusala: kõrgharidus, autoteede insener, OÜ 

Reaalprojekt Viljandi osakonna juhataja. 

Pere: Abielus. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2006. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen Jaani 

koguduse nõukogu ja juhatuse liige ning tegev diakooniatoimkonnas. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: 

Jätkuvalt toetada jõudumööda koguduse arengut. 

 

6. Enna Audova 

Vanus: 40  
Haridus/elukutse/tegevusala: TLÜ, saksa ja inglise keele õpetaja, hetkel õpetan 
eesti keelt teise keelena uussisserändetaustaga noortele. 
Pere: Olen abielus. 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2006. 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen 
diakooniatoimkonna juht. 
Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: 

Valmisolek koordineerida koguduse diakooniatööd. 
 

7. Liina Heinaste 

Vanus: 37 

Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgharidus teenindusjuhtimise alal, 

alates 2015.aasta juunist töötan Jaani koguduse sekretär – juhiabina. 

Pere: Abielus ja peres kasvab 2 poega. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen 2016.aasta 

veebruarist, konfirmeeritud olen 1995.aastal Paistu Maarja kirikus. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Töötan 

koguduse sekretär – juhiabina, kuulun jumalateenistuse ja muusikaelu toimkonda. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Koguduse 

töötegijana löön kaasa paljudes valdkondades ja plaanin sama aktiivsusega ka jätkata. 
 

8. Helve Hunt 

 
Vanus: 61 

Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgem/hüdrotehnika ja maaparanduse 

insener/Maaeluministeeriumi ametnik 

Mis ajast olen koguduse liige: Viljandi Jaani koguduse liige alates olen aastast 1999. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Kaheksa aastat olen olnud koguduse 

juhatuse liige ja kaks viimast perioodi olen kuulunud koguduse nõukokku. 

„Heade inimeste puhul tuleb usaldada nende sõna ja mõistust, mitte vannet“. /Sokrates/ 



 

9. Külli Joonson 

Vanus: 49 
Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgharidus / arst / meditsiiniettevõtte 
juht , KOV volikogu liige, Vaela külavanem ... 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 
2013.aastast kui oma pereelu rohkem Viljandiga hakkasin siduma. 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen 

esinenud koguduse noortele loenguga ´´Kuidas olla edukas tööturul?`` , aidanud oma panusega 
kaasa projektile ,, Tornikell meie linnas,,  ja hetkel osalen mentorprojektis, mis aitab leeris käinutel 
koguduse ellu sisse elada. 
Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Toetudes oma 
pikaajalisele ettevõtjakogemusele saan nõustada tööturule astuvaid noori, teha sõltuvusainete osas 
ennetustööd jne. Omandan hetkel majandusõiguse eriala, siis saan abiks olla erinevate projektide 
juures, lepingute koostamisel või läbivaatamisel.  
 

10. Tuuliki Jürjo 

Vanus: 50 

Haridus/elukutse/tegevusala; magister artium, EMTA oreli eriala, 

EELK Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees ja sekretär, Viljandi Jaani 

koguduse muusikajuht, Viljandi Pauluse koguduse organist, Viljandi 

muusikakooli oreliõpetaja, MTÜ Narva Kontsert produtsent ja tegevjuht. 

Pere: Abielus, 2 last. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2015. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen Jaani koguduse muusikajuht, 

ülesanneteks koguduse muusikaelu juhtimine ja koordineerimine, orelimäng teenistustel ja 

talitustel, lauluansamblite juhendamine. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks:  Minu panus on 

muusikaalane. 

 

11. Ülo Kalmann 

Vanus: 61 

Haridus/elukutse/tegevusala: Metsanduslik keskeriharidus, õppinud Tartu 

Riiklikus Ülikoolis rakendusmatemaatikat, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor 

turundust, olen läbinud jutlustajate koolituse Tartu Ülikooli usuteaduskonna 

juures, hetkel EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilane. Viimased 10 aastat 

ettevõtja Eestis ja Soomes, haldusjuht EELK Viljandi Pauluse koguduses.  

Pere: Abielus, neli täiskasvanud last.  

Mis ajast olen Jaani koguduse liige: Konfirmeeritud Viljandi Pauluse koguduses 

1988. aastal. Jaani koguduse liige olen 2016.aasta suvest alates. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen aktiivne missadel kaasateenija, 

võtan osa piibliringist ja kiriku koristustalgutest. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Soovin anda oma panuse 

jumalateenistuste toimkonnas, korraldades kirikukohvidega seonduvaid arutelusid. 

 

12. Ilmi Kard 

Vanus: 66 

Haridus/eriala/tegevusala: EPA piimatoodete insener – tehnoloog, pensionär. 

Pere: Abielus, 4 last ja 7 lapselast. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 1999.aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Koguduses olen 

tegev nõukogu ja diakooniatoimkonna liikmena. 



Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Püüan olla sama aktiivne 

koguduse liige kui siiani. 

 

13. Meelis Kard 

Vanus: 66 

Haridus/elukutse/tegevusala: EPA piimatoodete insener – tehnoloog, TRÜ 

majandusteadlane, Okkart VH OÜ juhatuse liige, Aja Nägu AS nõukogu liige, KK 

SAKO juhatuse liige 

Pere: abielus, 4 last ja 7 lapselast 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 1999.aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Koguduse nõukogu 

liige ja diakooniatoimkonna liige. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Olen aktiivne koguduse liige. 

 

14. Maie Kasvandik 

Vanus: 67 

Haridus/elukutse/tegevusala: Keskharidus, pensionär. 

Pere: tütar 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 1997. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen olnud 

mitmes koguduse nõukogu koosseisus, kuulun diakooniatöö – ning 

jumalateenistuse ja muusikaelu toimkonda, alates sügisest 2016 olen ametis 

kirikuteenijana. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Anda oma parim 

töötegijana ja jätkata vabatahtlikku teenimist. 

 

15. Ülle Kramer 

Vanus: 47 
Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgharidus Tallinna Ülikooli pedagoogika 
erialal ja Tartu ülikooli kirjaliku tõlke erialal, töötan tõlkijana. 
Pere: abikaasa  ja 2 tütart (13 ja 15). 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates aastast 2015 
(EELK al. 1991). 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen Jaani koguduses täitnud: Olen 
tegev välissuhete toimkonnas. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Hea meelega tegelen ka 
edaspidi asjadega, mille jaoks minu oskused ja teadmised piisavad. Pean tähtsaks avatust, sallimist, 
märkamist ja koostegemist. 
 

16. Kalle Küttis 

Vanus: 66 

Haridus/eriala/tegevusala; Kõrgem haridus (geograafia, psühholoogia, 

koolikorraldus), töötan riigiametnikuna. 

Pere: abielus, 3 last ja 7 lapselast. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen 2012 aastast alates. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen olnud koguduse nõukogu liige ja 

Meesteklubi eestvedaja. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Taastaksin meeste klubi 

istungid. Osaleksin koguduste vahelise koostöö mõtestamisel. 

 

 



17. Tarmo Loodus 

Vanus: 58 

Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgharidus pedagoogika erialal, töötan 

Viljandi Kutseõppekeskuse direktorina 

Pere: Abielus, 2 last 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 1998. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen Jaani koguduse 

juhatuse esimees, nõukogu liige, tegutsen majandustoimkonna juhina ning olin 

projekti „Tornikell meie linnas“ meeskonnas. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Panustada samades 

valdkondades, kus olen siiani saanud koguduse elule kaasa aidata. 

 

18. Karl Mihkel Loodus 

Vanus: 20 

Haridus/elukutse/tegevusala: Olen üliõpilane ja minust saab matemaatika ja 

loodusainete õpetaja. 

Pere: Ema, isa ja õde. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2014. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen Jaani koguduses täitnud: Kuulun 

majandustoimkonda, löön aktiivselt kaasa kiriku heakorratöödel ja olen abiks 

seal, kus saan ja oskan. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Osaleda edasi nendes 

aktiivsetes tegevustes, kus olen siiani tegus olnud ja võimalusel ka rohkem.  

 

19. Reet Lubi 

Vanus: 37 

Haridus/elukutse/tegevusala: Kõrgharidus, töötan Viljandi Raamatukogu 

direktorina 

Pere: Vabaabielus ja peres kasvab kaks tütart. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 1999. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Aastatel 2002-

2003 aitasin kaasa pühapäevakoolide korraldamisele, hetkel kuulun laste – ja 

peretöötoimkonda, kus olen abiks perejumalateenistuste korraldamisel. 

Kuulun koguduse nõukokku. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Olen valmis jätkama 

tööd laste ja noortega panustades aktiivselt oma aega ja teadmisi laste – ja peretoimkonna töösse. 

 
20. Karl Luht 

Vanus: 93 

Haridus/elukutse/tegevusala: 10.kl.kaubandustöötaja, juhatuse liige. 

Pere: Abikaasa Tiiu, 4 last. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 1995. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen olnud kahes 

koguduse nõukogu koosseisus, olen diakooniatoimkonna liige ning aktiivne 

kaasateenija missadel. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: 

Jätkan diakooniatoimkonnas ja pean prioriteetseks üksikute külastamist 

 



21. Marko Mägi 

Vanus: 40 

Haridus/elukutse/tegevusala: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 

jazzmuusika eriala, pedakoogika mag, töötan TÜ VKA muusikaosakonna 

juhatajana. 

Pere: Abielus ja 4 last. 

Jaani koguduse liige aastast  2010, EELK liige aastast  1993. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Kuulun Jaani 

koguduse juhatusse ja nõukokku. Olen tegev jumalateenistuse ja 

muusikaelutoimkonnas 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Muusikavaldkonna 
inimesena olen valmis kaasa aitama koguduse muusikaelu planeerimisel. 
 

22. Jaan Männik 

Vanus: 55 

Haridus/eriala/tegevusala: olen omandanud giidihariduse Olustvere TMK-s, 
töötan Vend Jaan OÜ-s giidi, fotograafi ja kirikutöölisena. 

Pere: Elan koos emaga 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 1993. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Aastast 1995 - 

2009 töötasin Jaani kirikus kirikumehena, olen olnud mitmete nõukogu 

koosseisude liige.  

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valikuks nõukogu liikmeks: aitan kaasa kiriku ja selle 

ümbruse heakorra tagamisel. 

 

23. Kaie Orgo 

Vanus: 48 

Haridus/eriala/tegevusala: Õppinud olen kondiitri, pagariks, toiduainete 

tehnoloogi ja kokanduse eriala,  töötan kokana AS Hoolekande teenused Karula 

kodus. 

Pere: Mul on kaks tütart - Ly ja Laura Orgo, elan koos ema ja isaga. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen 2008. aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen 

diakooniatoimkonna liige. 

Meelsasti teen süüa ja huvitab piibli õpetus, hingehoid ja ajalugu. 

 

24. Alo Peebo 

Vanus: 30 

Haridus/elukutse/tegevusala: Ehitusinsener (magister), töötan Viljandi 

Kutseõppekeskuses remonditöölisena ning olen väikeettevõtja ehituse 

omanikuvärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve alal. 

Pere: Vabaabielus, 2 last (Lola – Eliise ja Otto-James). 

Mis ajast olen koguduse liige: Viljandi Jaani koguduse liige olen 2016.aasta 

kevadest. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen tegev 

majandustoimkonnas, kus minu lahendada on ehitusalased küsimused. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: aidata kaasa koguduse 

majandustoimkonna tegemistele. 

 



25. Tiina Pihlak 

Vanus: 47 

Pere: Abielu ja peres 2 last 

Haridus/elukutse: Kõrgharidus, hetkel töötan Viljandi Paalalinna Kooli 

õppealajuhatajana. 

Viljandi Jaani koguduse liige olen aastast 2002. 

 

 

26. Margus Põldsepp 

Vanus: 46 

Muusik 

Jaani koguduse liige alates 1995.aastast 

 

 

27. Anu Raud 

Vanus: 73 

Kunstnik 

EELK liige alates 1997.aastast 

Teinud vaiba "Teerist" tellimusel, kinkinud vaiba "Taevaredel" 

Pakkuda nõuanded kunsti-ja kujunduse vallas. 

 

28. Hevel Sarv 

Vanus: 33 
Haridus/eriala/tegevusala: kõrgharidus maksekorralduse erialal, töötan OÜ-s Vombat, 
ametinimetuselt spetsialist, õpin Eesti Kunstiakadeemias klaasi – ja disaini erialal. 
Pere: 10-aastane poeg, 2 tütart: 4-ja 2-aastane, olen vabaabielus 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2013. 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen Jaani koguduse noorte – ja 
peretöö toimkonna liige ning aitan kaasa perejumalateenistuste korraldamisele. 
Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Püüan abiks olla nii 
kuis saan ja oskan, kuid seda eelkõige lastega seotud tegevuste osas. 
 

29. Maarika Sibrits 

Vanus: 51  

Haridus/elukutse/tegevusala: Keskhariduse, koolis õppisin rätsepaks, 

elu ja muud kursused on koolitanud minust ettevõtja. 

Pere: Mul on kolm täiskasvanud poega ja üks 11. klassis käiv tütar. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen aastast 2002. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen Jaani koguduses täitnud: Mõned aastad peale 

konfirmeerimist kutsuti mind diakooniatoimkonda, kus ma askeldan tänaseni ja teen seda ka 

edaspidi. 

 

 

 



30. Meelis Suurkask 

Vanus: 48 

Pere: Abielus  

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen 1997.aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen Jaani 

koguduse juhatuse ja nõukogu liige, kuulun majandustoimkonna 

ridadesse. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: 

Minu hoolitseda on kiriku ümber olevad haljasalad, mida heal meelel ka 

jätkan osaledes kevad – ja sügistalgutel. 

 

31. Mirjam Tiitus 

Vanus: 41 
Haridus/elukutse/tegevusala: saksa filoloog, organist-koorijuht. Praegune 
amet Jaani Lastemaja arendusjuht ja organist. 
Pere: abielus Markoga, 4 tütart 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 2005.aastast 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: laste- ja peretöö 
alates 2006.a, sekretär-juhiabi 2013-2015, praegu organist ning Jaani Lastemaja 
arendusjuht, nõukogu liige alates 2008.aastast, välissuhete toimkonna liige 

ja Saksa-Hollandi sõpruskoguduste kontaktisik. 
Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Jätkan seniseid tegevusi, 
eelkõige laste- ja peretöös ning muusikas. 
 

32. Berta Toikka 

Vanus: 50  
Haridus/elukutse/tegevusala: kõrgharidus pediaatria ja perearsti erialal, 
töötan Viljandis perearstina. 
Pere: elukaaslane ja 5-aastane ning 13-aastane tütar. 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani Koguduse liige olen 15.05.2016.aastast. 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen alles vähe aega 
koguduses olnud, nii et pole veel oma rolli leidnud. Leerikooli raames antud 
ülesandeid olen täitnud. 

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Olen avatud uutele 
pakkumistele ja kohustustele. 
 

33. Raili Toikka – Tamm 

Vanus: 40 

Haridus/elukutse/tegevusala: olen lõpetanud Tartu Ülikool psühholoogia Bsc , 

töötan Viljandi Gümnaasiumis õppenõustaja-karjäärikoordinaatorina. 

Pere: 3 last – poeg Andre (21), tütar Iris Olivia (14), tütar Lily (11). 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates maist 2016. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: Olen koguduse liige 

alates 2016.aasta kevadest, seega ameteid, rolle ja ülesandeid Jaani koguduses ei 

ole veel olnud.  

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Soovin planeerida tegevusi, 

mis kaasaksid noori kirikuellu ja toetaksid vaimset tervist. 

 

 

 

 

 

 

 



34. Leili Weidebaum 

Vanus: 79 

Haridus/elukutse/tegevusala: Kesk-eriharidus, meditsiinitöötaja, hetke pensionär. 

Pere: 2 tütart ja 1 poeg. 

Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen 1993, EELK liige alates 1957.aastast. 

Ametid, rollid, ülesanded, mida olen koguduses täitnud: 12 aastat olin Jaani koguduse 

perenaine, hiljem olen toimetanud vabatahtlikuna.  

Minu panus koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Panustada vabatahtlikku 

töösse jõudumööda edasi, olen oma südameasjaks võtnud hoolitseda kirikus olevate potilillede eest 

ja jätkan seda meeleldi. 

 

35. Tiina Vilberg 

Vanus: 49 
Haridus/elukutse/tegevusala: Lõpetanud TÜ 1990.aastal, Viljandi Jakobsoni 
Kooli matemaatikaõpetaja. 
Pere: Abielus ja tütre ema. 
Mis ajast olen koguduse liige: Jaani koguduse liige olen alates 1994. aastast. 
Ametid, rollid, ülesanded, mida olen Jaani koguduses täitnud: Olen kaks 
korda valitud nõukogu liikmeks, kuulun diakooniatöö toimkonda, olen aktiivne 
kaasateenija missadel, laulan koguduse ansamblis ja abistan heakorratöödel. 

Minu panus Jaani koguduse ellu, kui osutun valituks nõukogu liikmeks: Olen valmis jätkama 
samade valdkondadega nagu siiani.  
 
 
 

TULE VALIMA! 
SINU HÄÄL ON OLULINE 

 
 

 


