
Palju õnne! 
01.05 Rein Imala   61 

 Maie Reinert   69 

 Anne Änilane   51 

03.05 Erna Vesper   87 

04.05 Heidi Konsand      59 

05.05 Hele-Mall Kiviste   78 

 Helju Kukk   78 

06.05 Esta Paistu   57 

07.05 Hiie Klandorf   55 
 Avo Tamm   63 

08.05 Asta-Linda Armilda  

 Koovit    85 

09.05 Silva Valdt   51 

10.05 Anu Raud   70 
11.05 Heli Häidmann   86 

 Sirje Kannel   61 

 Thea Muttel   54 

 Tõnu Tamm   61 

12.05 Enn Kullama   64 

 Kalli Riener   56 

15.05 Eha Kooser   56 

16.05 Imbi Põrk   53 

19.05 Anu Adari   59 

20.05 Merike Kapp   52 

 Marvi Kaul   68 

22.05 Leida Seeder   92 

25.05 Helgi Alliksaar   61 

 Kalle Kadalipp   52 

 Mare Tõnisson   61 

26.05 Malle Pisarev   57 

27.05 Kalev Kotsar   55 
29.05 Linda Avioja   63 

 Tiiu Soesoo   68 

31.05 Evi Trey   70 
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA 
NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
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Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile!      

(Õpetussõnad 31:8) 

Koguduse juhatus on peale vali-
misi hoogsalt tööle asunud.  Hea 
meel on korda saanud käär-
kambrist ja uuenevast mööblist. 
Ka lastemajas on uued arengud. 
Aprillikuu koosoleku tähtsamad 
otsused: 

 Esitame 2012. aasta majandus-

aasta aruande ja tuludekulude aru-

ande koguduse revisjonikomisjonile 

hinnangu andmiseks ja nõukogule 

kinnitamiseks. 
 

 EELK konsistoorium on teinud 

Viljandi Jaani kogudusele ettpaneku 

osaleda partnerina projektis „Lapsed 

hoitud, töö leitud“, mille eesmärgiks 

on töötuse riski vähendamine ning 

tööhõive suurendamine. Koos selle-

ga toimub lastepäevahoiu teenuse 

väljaarendamine koguduses, võimal-

damaks noortele lapsevanematele 

tööturule sisenemist.  
 

 Projekti raames hakkame pakku-

ma Lastemajas lapsehoiuteenust 

Viljandi linna ja maakonna noortele 

töötutele lapsevanematele. Juhatus 

peab  projektis osalemist vajalikuks 

ning läbirääkimised projektis 

osalemise tingimustes käivad. 
 

 Nõustusime Viljandi linnavalitsu-

se ettepanekuga kiriku ees linna-

müüri peal kasvava tamme eemal-

damiseks. 
 

 Korraldame kevadise talgupäeva 

laupäeval, 4. mail. 
 

 Soetame kogudusele diktofoni 

jutluste salvestamiseks, nii et need 

oleksid järelkuulatavad koguduse 

kodulehel. 

Rahu ja rõõmu kõigile! 

Tarmo Loodus 

Juhatuse esimees 

Iga-aastased Saksa-Hollandi-

Eesti sõpruskoguduste päe-

vad toimuvad seekord Hollan-

dis Eindhoveni koguduses     

8.-12. augustil. Sõprus-

kohtumise teemaks on 

“Euroopa ühtsus”. 
 

Kavas on väljasõit Hollandi esi-

messe kristlikku linna Maast-

richti, lisaks ootavad ees huvi-

tavad kohtumised ning traditsi-

ooniline rahvusvaheline jumala-

teenistus pühapäeval. Ka meie 

koguduse esindus on sõprus-

kohtumisele oodatud!  

 

Hollandisse sõidame Tallinnast 

lennukiga. Lennupilet Tallinn-

Amsterdam-Tallinn maksab prae-

guse seisuga ca 230€, lisandub 

rongipilet Amsterdamist Eind-

hovenisse. 
 

Ootame koguduse liikmeid 

grupiga liituma. See on hea või-

malus maailma avastada ja sõp-

radega kokku saada. Lisainfo ja 

registreerimine kuni 31. maini 

kantseleis Mirjam Tiituse juures:  

viljandi.jaani@eelk.ee või  

telefonil 53442412. 

JUHATUS                     JUHATUS                     JUHATUS                     

TEGUTSEBTEGUTSEBTEGUTSEB   

SÕPRUSSÕPRUS--
KOGUDUSTE KOGUDUSTE 

PÄEVAD   PÄEVAD   
EINDHOVENIS EINDHOVENIS  

mailto:viljandi.jaani@eelk.ee
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UUTE UUTE UUTE 

ALGUSTE  ALGUSTE  ALGUSTE  

KÜNNISELKÜNNISELKÜNNISEL 

Marko Tiitus 
Koguduse õpetaja 

 

 

Veel sulab jää ja õide puhkeb raagus puu 
Iga lõpp ei ole muud, kui algus uus 
On vaja ööd, et päev tooks valguse 
Et uus saaks alguse, mis möödund, jäägu kaugele 
Et uus saaks taas alguse 
 

Niimoodi kõlab tänavuse „Eesti Laulu“ võidulugu, 
mille sõnad on kahasse Mihkel Mattiseniga 
kirjutanud Jaani koguduse liige Silvia Soro. Palju 
õnne Silviale, Mihklile ja Birgitile ning edu Euro-
visiooni lauluvõistlusel. 
 

Sel aastal on tulnud jää sulamist tõepoolest kaua 
oodata. Viimaks ometi kevad! Ning pungade puhke-
miseni on jäänud vaid loetud päevad. Ristiinimesele 
kõneleb iga kevad, looduse tärkamine ja uue elu 
algus Jumala jätkuvast loomisest meie maailmas, 
mida Ta armu, helduse ja eluküllusega täidab ning 
ümbritseb. Tohime loota, et  seesama Looja võib 
äratada ka meis uinunud jõude, näidata uusi 
perspektiive ning avada suletud uksi.  
 

Uute alguste aeg on ka meie koguduses. 28. aprillist 
alustas sekretär-juhiabina tööd Mirjam Tiitus, kes on 
aastaid vedanud meie koguduse eakate- ning laste- 
ja peretööd. Õnnistust, püsivust ja armu Mirjamile! 
Käärkamber on saanud värske ilme ning ka sisusta-
mine on lõpusirgel. Loodame remonditud kantselei-
ruumid   pühitseda juunikuu esimesel pühapäeval. 
 

Märtsikuus alustasime koos Viljandi Pauluse kogu-
dusega igakuiste jumalateenistuste pidamist Viljandi-
maa Hoolekandekeskuses Viiratsis. Kui käisin 
möödunud nädalal peale missat kolmele vana-
inimesele toas    armulauda   jagamas ning nägin 
tänulikkust ja rõõmupisaraid nende silmis, sain 
veelkord kinnitust hooldekodude regulaarse vaimu-
liku teenimise hädavajalikkusest ja enesest-
mõistetavusest. Tänu Jumalale selle uue alguse ning 
hoolekandekeskuse juhtkonna ja personali mõistva 
ja külalislahke suhtumise eest.  
 

Oleme viimastel kuudel teinud ettevalmistusi, et 
liituda EELK Diakooniatalituse projektiga „Lapsed 
hoitud, töö leitud“. Kui Jumal meie kavatsusi 
õnnistab, siis saame juba juunikuus alustada Jaani 
Lastemajas tasuta lapsehoiuteenuse pakkumisega 
noortele peredele, kus üks või mõlemad vanemad on 
töötud, et aidata neil tegeleda täiend- või 
ümberõppega ning töö leidmisega. Projekti käigus 
saame pakkuda kolmele inimesele aasta lõpuni tööd 
ning aidata kahtkümmet perekonda töö leidmisel. 
Lisaväärtusena saame korda Jaani Lastemaja 
küttesüsteemi ja soojustuse. See on esimene kord 
minu kaheksa Viljandi-aasta jooksul, mil oleme Jaani 
koguduses arendamas teenistust, mis on suunatud 
kirkust väljapoole – kogukonna hüvanguks. 
 

TUNNUSTUS NORRA TUNNUSTUS NORRA TUNNUSTUS NORRA 

SÕPRADELE!SÕPRADELE!SÕPRADELE!   
Eesti-Norra Ühing tunnustas 
tiitliga “Eesti sõber 2012” 
meie Norra sõpruskoguduste 
Sauheradi ja Nesi Viljandi 

komiteed.  
 

Tunnustus anti süs-
temaatilise, pikaaja-
lise ja laiapõhjalise 
koostöö eest Viljandi 
Jaani kogudusega. 
Koostöö toimub eri-
nevates valdkonda-
des, see on olnud 
pikaajaline ja hästi 
organiseeritud. 
 

Võttes vastu diplomi, 
lilled, eesti käsitöö ja 
raamatud, lausus Vil-
jandi komitee juht Hendrik 
Ødegaard omapoolsed tänusõ-
nad: “On tore saada tunnustust 
töö eest, mis juba iseenesest 
annab väga palju tagasi.” 
Tunnustuse üleandmisel viibisid 

ka meie kauaaegsed sõbrad ja 
koostööpartnerid Bjorn Otto 
Halden ja Ivar Solbu. 
 

Palju õnne tunnustuse puhul! 

Loodame, et meie seni kestnud 
viljakas koostöö jätkub ja laie-
neb.  

 

Kalmer Liimets 
välissuhete toimkonna liige 

Juba mõnda aega on Jaani koguduse 
sõpruskogudus Sauheradis ja Nesis 
võimaldanud igal aastal ühel noorel õp-
pida Sagavolli Rahvaülikoolis. Norras 
väga populaarsed rahvaülikoolid paku-
vad noortele täiskasvanutele aastaseid 
programme, mille eesmärgiks on õppida 
eluks vajalikke oskusi, arendada loovust, 
eneseusaldust ja sotsiaalsust ning kuju-

neda küpseks ja vastutustundlikuks kodanikuks. 
 

Sagavoll asub kaunis Lõuna-Norra Telemarki maakonnas.  Ühele 
Viljandi noorele on 2013-2014 õppeaastaks võimaldatud tasuta 
elamine Sagavolli Rahvaülikoolis ning tasuta õpe piiblikursusel. 

 

Kui oled huvitatud aastasest õppest Sagavollis, siis saada oma 
CV ja motivatsioonikiri koos põhjendusega, miks soovid õppida 
Norras, 17. maiks 2013 aadressile: viljandi.jaani@eelk.ee. 
Lisainfo: Sagavolli Rahvaülikool tel +47 35 95 91 00, Ivar Solbu  
tel +47 93 28 52 02 või Matthias Kreismann, kes õpib sel õppe-
aastal Sagavollis tel +372 80 222 37  
Koduleht: www.sagavoll.no                                          Mirjam Tiitus 
www.facebook.com/Sagavoll                                   sekretär-juhiabi 

TULE  NORRA ÕPPIMA!TULE  NORRA ÕPPIMA!TULE  NORRA ÕPPIMA!   

Kui Sa oled: 

☺ vähemalt keskharidusega; 

☺ Jaani koguduse liige või soovid meil leeri tulla; 

☺ oled huvitatud Piiblist ja kristlikest väärtustest; 

☺ oskad inglise või norra keelt, 

siis saad Sa kandideerida stipendiumile Sagavolli Rahvaüli-
koolis õppimiseks.  
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KORAALIPÜHA  OLI ILUS ELAMUS KÕIGILE!KORAALIPÜHA  OLI ILUS ELAMUS KÕIGILE! 
Pühapäeval, 28. aprillil oli meie 

kirikus eriline missa, kus oli au-

kohal kirikulaul. Laulsime kiriku 

laulu- ja palveraamatu laule koos 

oreli, ansambli ja puhkpillidega. 

Ka usutunnistuse ja kiriku-

palvena kasutasime laule – juba 

J.S.Bach ütles, et lauldud palve 

on kahekordne palve, tunnetame 

seda nii läbi sõnade kui muusika. 
 

Organistina teenis Kristel Aer 

Tallinnast, puhkpille mängis 

Viljandi Linnakapelli Brass Arno 

Antoni juhendamisel, meie oma 

koguduse juhatuse liige ja muusik 

Marko Mägi esitas koraali-

improvisatsioone saksofonil ning 

koguduse laulu toetas ja laulis 

vaheldumisi kogudusega meie 

naisansambel Iris Taimi Välba 

juhendamisel. Jutlustas õpetaja 

Marko Tiitus. 
 

Viljandi tantsunädala raames 

esines tantsuga “Kõrb olen” Lee 

Tauli viiulimuusika saatel Valeria 

Januskevits. 
 

Meie koraalipüha oli ilus elamus 

kõigile. Võime tulla Jumala ette 

nende andidega, mis meil on, et 

Tema ees rõõmsad olla ja oma 

rõõmu väljendada nii sõnas, 

muusikas kui ka tantsus. 
 

Mirjam Tiitus, 
sekretär-juhiabi 

SINOD  VALIS  PRAOSTSINOD  VALIS  PRAOSTSINOD  VALIS  PRAOSTKONNA  NÕUKOGU, KONNA  NÕUKOGU, KONNA  NÕUKOGU, 

REVISJONI  JA KIRIKUREVISJONI  JA KIRIKUREVISJONI  JA KIRIKUKOGU SAADIKUDKOGU SAADIKUDKOGU SAADIKUD   

22. aprillil kogunesid praost-

konna sinodisaadikud Paistu 

kirikusse, et alustada päeva 

ühise jumalateenistusega, kus 

jutlustas peapiiskop Andres 

Põder. 

Sinodi koosolekul Paistu rahvama-

jas anti kõigepealt üle praostkon-

na tunnustused: aasta töötegija 

tiitli pälvis Põltsamaa koguduse 

noortejuht Ulvi Uutar, kes on aas-

taid koordineerinud Põltsamaa 

koguduses noortetööd ning olnud 

mitmete ettevõtmiste korraldaja.  

Praostkonna sõbra tiitel anti SA 

Viljandi Haiglale, kus on aastaid 

panustatud hingehoiutööle: töötab 

haiglavaimulik ning korraldatakse 

regulaarselt jumalateenistusi. 

Tunnustuse võttis vastu juhatuse 

esimees Priit Tampere. 
 

Sinodilisi tervitasid Paistu valla-

vanem Ene Saar ja Viljandi maa-

vanem Lembit Kruuse, kes pidas 

ka sütitava ettekande innovatsioo-

nist ja selle vajalikkusest. 
 

Nagu ikka, kuulati kokkuvõtteid 

praostkonna viimase aasta käe-

käigust. Ülevaate andsid muusika-

sekretär Merike Saaremets, abi-

praost Markus Haamer ja praost 

Marko Tiitus. Arvo Lasting esitas 

revisjonikomisjoni hinnangu eel-

mise aasta eelarve täitmise ja 

käesoleva aasta eelarve eelnõu 

kohta. Mõlemad võeti ühehäälselt 

vastu.  
 

Peapiiskop Andres Põder tõi oma 

ettekandes esile praostkonna sta-

biilse töö möödunud aastal ning ta 

rõhutas meelsuse tähtsust, mille-

ga oma igapäevast tööd (sh kiri-

kutööd) teeme. Kui teeme seda 

rõõmsa südame ja pühendumise-

ga, siis on sellel ka õnnistus ja see 

kannab head vilja.  
 

Sel korral seisis sinodi ees üles-

anne valida järgmiseks neljaks 

aastaks praostkonna nõukogu ja 

revisjonikomisjoni uued koos-

seisud ning kirikukogu saadikud. 
 

Praostkonna nõukokku valiti Ene 

Saar Paistu, Tarmo Loodus Viljandi 

Jaani ja Taivo Lehesmets Kõpu 

kogudusest. Revisjonikomisjoni 

valiti Urve Siilaberg Kolga-Jaani 

kogudusest, Helme koguduse 

õpetaja Arvo Lasting ja Tõnis Järv.  
 

Kirikukogu saadikuteks valiti Tar-

mo Loodus, Põltsamaa koguduse 

õpetaja Markus Haamer ja Suure-

Jaani koguduse õpetajaKristi 

Sääsk. 

Marko Tiitus, 

õpetaja 

Täname kõiki, kes osalesid     

4. mail talgupäeval ning neid, 

kes andsid koristustöödesse 

oma panuse nädala sees! 
 

Kirik sai põhjalikult puhtaks ja 

korda tehtud, kiriku ümbert said 

lehed riisutud ja praht koristatud. 
 

Talgutel osalesid:  

Marianne Ruus, Inge Poolakese, 

Taimi Välba, Jane Jõulu, Juta 

Klettenberg, Mai Muttika, Enna ja 

Uku Audova, Ilmi ja Meelis Kard, 

Maarika Sibrits, Helve Hunt, Ebe 

Meiesaar, Ingrid Juht, Merilyn 

Mets, Jüri Liiva, Fatme, Sirle ja 

Rando Kleban, Hele-Mall Kiviste, 

Ülo Stöör, Nele Normann, Ene 

Laur, Kaie Orgo, Raja Aardevälja, 

Kairi Kajo, Maie Kasvandik, Kalmer 

Liimets, Elsbet, Ingel, Maarja, 

Mirjam ja Marko Tiitus.  
 

Talgute juht oli Meelis Suurkask.  
 

Tänu teile on kirik ja kiriku 

ümbrus jälle ilus ja puhas! 

SUUR TÄNU SUUR TÄNU SUUR TÄNU 

TALGULISTELE!TALGULISTELE!TALGULISTELE!   

JAANI JA PAULUSE 

KOGUDUSTE 

PEREPÄEV 

“Aardeotsijad” 
toimub laupäeval,                       

15. juunil  Tuhalaanes. 
Täpsem info ja päevakava juunikuu 

Aja Lehes ja koguduse kodulehel. 

KUTSUME OSALEMA! 
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 Neljapäev, 02.05 kell 10  Jumalateenistus Viljandimaa Hoolekandekeskuses 
 

   

 kell 17 KIRIKUKONTSERT: Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoor 
Crede 25. sünnipäeva kontsert. Tasuta 

 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega  
 

Teisipäev, 07.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Neljapäev, 09.05 kell 18 TAEVAMINEMISPÜHA JUMALATEENISTUS Pauluse kirikus 
 

Reede, 10.05 kell 11  Kirikutund Jämejala Psühhiaatriakliinikutegevusmajas 
  

 
     

    kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 

Teisipäev, 14.05  kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

kell 13 EAKATE PÄRASTLÕUNA kiriku keldrisaalis. Hooaja lõpetamine 
 

kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis 

 Teema: 10 käsku – armastuse seadus  
      

 
 

Kell 14 Kirikutund Viiratsi pansionaadis 
 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
 

Esmaspäev, 20.05 kell 18 2. nelipüha vesper (õhtupalvus)  

Teisipäev, 21.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

kell 18 PIIBLI- JA PALVERING kiriku keldrisaalis, Hooaja lõpetamine 
  

Kolmapäev, 22.05 kell 19 M-klubi (Külvi 4, Tarmo Looduse pool) 
 

Laupäev, 25.05 kell 19 KIRIKUKONTSERT: ansambel Maneo. Tasuta   

    

 
 

kell 20 ÕHTUPALVUS Taizé lauludega 
 

Teisipäev, 28.05 kell 12 KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA 

Pühapäev, 05.05  kell 9 HOMMIKUPALVUS 

Ülestõusmisaja   kell 10  MISSA JA LASTEKIRIK 

6. pühapäev  Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Külli Salumäe  ja              

   Jan Viileberg kitarril. Kirikukohv 
 

SÜDAME KÕNE JUMALAGA (Jeremija 29:11-14, Efeslastele 3:14-21; Johannese 16:23-33) 

Pühapäev, 12.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS  
Ülestõusmisaja   kell 10  EMADEPÄEVA PEREMISSA 
7. pühapäev   Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Mirjam Tiitus, jutuvestja  
  Piret Päär, Viljandi Kesklinna Kooli mudilaskoor Malle Pisarevi    
  juhendamisel ja koguduse lauluringi lapsed Minna Ilmaniemi      
  juhendamisel. Kirikukohv 
 

(Koloslastele 3:12-17; Matteuse 7:12)    

Pühapäev, 19.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS  

Nelipüha  kell 10  MISSA.  Teenivad õpetaja Allan Kährik, organist Mirjam Tiitus ja  

   ansambel Iris Taimi Välba juhendamisel.  Pärast missat piknik. 
 

PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE (Hesekiel 36:24-28; Apostlite teod 2:1-13; Johannese 14:23-29) 

Pühapäev, 26.05 kell 9 HOMMIKUPALVUS  

Kolmainupüha  kell 10 MISSA.  Teenivad õpetaja Hermann Kalmus, organist Kalev  

  Rajangu ja Kai-Riin Kont flöödil. Lastekirikute hooaja lõpetamine. 
 

VARJATUD JUMAL (Jesaja 6:1-8; Roomlastele 11:33-36; Johannese 3:1-15) 

MAIKUU   VILJANDI   JAANI    KIRIKUS 
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Meie koguduse liige Anu Raud 

saab 10. mail 70-aastaseks. Ta 
on Viljandi külje all Heimtalis 

elu liikuma pannud ja võitleb 
üleüldise üheülbastumise vastu. 
Nimetab globaliseerumist inter-

rosoljeks, kus iga asi kaotab 
iga sekundiga oma värvi, mait-

set, lõhna ja karakterit.  
 

Kogu Anu Raua olemine ja töö 
on mõtestatud, suure laenguga. 

Seda, kuidas kunstniku mõte 
on aja jooksul süvenenud ja 

edasi arenenud, võis näha tema 
näitusel “Eesti asi”  kunstihoo-

nes.  
 

Anu Raud sündis sõja ajal 
Moskvas – luuletajast isa Mart 

ja tõlkijast ema Valda olid taga-
las. Juba järgmisel aastal pää-
sesid nad sõja pöördumise tuu-

les Eestisse tagasi. Kuigi pere 
elas rohkem Tallinnas, veedeti 

suved alati Heimtalis.  
 

Kunsti juurde jõudmine käis ka 
loomulikult, elukeskkonna ja 

sõprade tõttu. Ta elas Tallinnas 
Vaarika tänavas, kus naaber-
tänavas elas üks tore ruumi-

kujundaja Olga Maasik, kes 
pani oma lapsi ja Anu akvarelle 

tegema. Olga Maasik soovitaski 

Anul tekstiili õppida. 
 

Esimene töökoht pärast ülikooli 

oli rahvakunstimeistrite koondis 
Uku. Siis käis ta palju Kihnus ja 

Ruhnus. Anu meenutab: “See 
on mulle armas, tegelik elu. Ma 
ei peagi linnas vastu, siin on 

nende elementidega nii: maa 
on asfaldi all, no katsu sa ko-

bestada. Vesi tuleb ainult kraa-
nist. Vett ei vulise, oja äärde 
minna ei saa, ujuma ei saa 

kohe, kui tahad. Ja ega ta teab 

mis hea juua ka ei ole.“ 

Üliõpilaste mas-
silise vastuvõtu 

suhtes on Anu 
Raud kriitiline. 

Olles ise õppe-
jõud, ei sobi 

talle nii paljude üliõpilaste vas-

tuvõtmine – sõel on liiga hõre 
lihtsalt. Anu ütleb, et „kui palju 

inimesi võetakse õppima, 
tehakse igasugu töid ja töökesi, 
toksitakse arvutil kokku min-

geid tekste. See reostab ainult 
riiuleid ja mingi muu asi jääb 

selle arvelt õppimata. Siis tule-
vad õpilased siia ja ütlevad – 

miski asi kõrvetas, aga enam ei 
tea, et see on nõges – mis 

oleks ka ju tarkus.” 
 

Mures on ta ka meie elu ja olu 
pärast. Ta on olnud neli korda 
Pärsti vallavolikogus. „Kui ma 

alustasin, oli meil kuus kooli, 
nüüd on üks. Kõik on kuus kor-

da kokku tõmbunud, inimesed 
on kadunud. Ja kui palju jäe-
takse lapsi üksinda koju, vane-

mad töötavad Soomes. Kuidas 

laps üksi kasvab? 
 

Ma püüan kogu aeg mõtiskleda, 
kuidas meie esivanemad olid, 
mida nemad valisid, milline oli 

nende elufilosoofia, milline on 
talupojadisain. Aga praegune 

globaliseerumine, üheülbastu-
mine on nagu mingi interrosol-
je, kus kõik kultuurid on roosa 

sousti sees, mingi vinegrett või 
rosolje, kus iga asi kaotab iga 

sekundiga oma värvi, maitset, 
lõhna, karakterit. Ma olen tõe-

line üleilmastumise vastane.” 
 

“Oleks praegu sellist vaimujõu-
du, et ütleks noortele – kõigi 

nende välismaa riikide ja firma-
de nuumamine on jama. Haka-

ke kandma oma vanaemade 
kootud ja tehtud riideid. Nii na-
gu mina käisin koolis! Kui palju 

me saaksime oma raha endale 
jätta. Et au sees oleks oma 

naabrinaise käest saadu, mitte 
ei tea kust kaugelt sisse toodud 

firmamärgiga asi.  
 

Seda aega, mis jääb sellest 
tühja-tähja tegemisest ja mõt-

tetusest üle, saab kasutada, et 
lastele luuletusi lugeda, unis-

tada ja metsas käia.” 
 

“Kui mina enam ei jaksa, siis 
on peaasi, et Heimtali keskus ja 
mu kodutalu jääksid loome- ja 

vaimuinimeste taluks, kohaks, 

kus käia ja olla. 
 

Maailmalõppu tuleb edasi lüka-
ta nii palju, kui see on võimalik. 
Igaüks saab seda teha, olles 

vähenõudlikum. Peab vaatama, 
et sinust ei jääks sodi järele – 

kunsti tegemisel ka, elus üldse. 
Tuleb püüda elada nii, et sinust 
jääks võimalikult palju head 

järele, võimalikult vähe sodi.” 

VABADUSE JAOKS PEAB VABADUSE JAOKS PEAB 

MÕISTUS PEAS OLEMAMÕISTUS PEAS OLEMA  

Palju õnne 
sünnipäevaks! 
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Jaani koguduse sekretär-juhi-

abi Mirjam Tiitus, kes Sa oled? 
 

Olen Viljandi Jaani koguduse liige, 

Marko abikaasa ja kolme tütre 

ema. Erialalt olen saksa filoloog ja 

organist-koorijuht. 

Milline on olnud Sinu tee Juma-

la ja kiriku juurde? 
 

Minu tee kiriku ja Jumala juurde 

on olnud ilma suuremate käänaku-

teta. Olen pärit kristlikust perest, 

kus igapühapäevane kirikuskäik 

organistist ema ja vabatahtlikust 

töötegijast isa kõrval oli elu 

loomulik ja lahutamatu osa. Võin 

öelda, et kirikutöös olen osalenud 

lapsest saadik. Minu lapsepõlve-

kogudus oli Hageris, kus mind 2-

kuusena ristiti. 17-aastaselt leeri-

tas mind tollane Hageri koguduse 

õpetaja Paul Saar.  
 

Alustasin noore inimesena kogudu-

ses tööd kirikumuusikuna: abi-

organistina nii Hageris kui Saku 

abikirikus, lauluõpetajana püha-

päevakoolis, laulsin kammerkooris, 

juhatasin sega- ja meeskoori ning 

mängisin puhkpilliorkestris trom-

booni. Sel perioodil kogesin muusi-

kat kui väga olulist osa oma vaim-

ses kasvamises.  
 

2001. aastal Markoga abielludes 

viis tee Juuru kogudusse, paari-

kümne kilomeetri kaugusele minu 

lapsepõlvekodust. Juuruski tegin 

kooliõpetaja töö kõrvalt ka kirikus 

seda, mida parajasti vaja oli: 

asendasin organisti ja juhatasin 

lauluansamblit, korraldasin mitme-

suguseid ettevõtmisi, olin kogu-

duse nõukogu liige, hiljem ka 

sekretär.  
 

Aastast 2005, kui Markost sai 

Viljandi Jaani koguduse õpetaja, 

olen olnud siin jõudumööda abiks 

erinevates koguduseelu valdkon-

dades. Olen tänulik, et olen kogu 

oma elu võinud kirikut koduks pi-

dada ning et mul on palju häid 

kaaslasi sellel teel. 

Miks otsustasid asuda tööle 

meie koguduse sekretär-

juhiabina? 
 

See ei olnud mulle kerge otsus. 

Vaimuliku abikaasana näen para-

tamatult väga lähedalt koguduse-

elu rõõme ja muresid. Olen aru 

saanud, et kui kiriku töötajal napib 

usulist motivatsiooni, ei ole ka töö-

suhe tulemuslik. Nägin, et sekre-

täride sage vahetumine ei tule 

kogudusele kasuks. Kui mulle tehti 

ettepanek asuda sekretär-juhiabi 

ametikohale, mõtlesin enda elule 

ja oma viimase 6 aasta tööle 

Viljandi Kultuuriakadeemias õppe-

juhina ning jõudsin äratundmisele, 

et mul on aeg teha elus olulisi 

valikuid. Olen veendunud, et kiri-

kutöö on see, mida ma tahan teha.  
 

Olles nüüd kirikus ametis, saan ma 

pühenduda kirikutööle ega pea 

selleks muu töö kõrvalt aega 

näpistama. Siin saan kasutada ka 

oma õpitud erialasid: asendades 

vajadusel organisti ja olles kon-

taktisikuks meie saksa ja hollandi 

sõpruskogudustega suhtlemisel. 
 

Mis on Sinu arvates meie kogu-

duse tugevad küljed ning mis 

vajab parandamist? 
 

Tugevusena toon esile aktiivse ja 

mitmekülgse koguduseelu. Meie 

kirikus toimub lisaks väga headele 

jumalateenistustele ja palvustele 

mitmesuguseid ettevõtmisi erine-

vas eas ja erinevate huvidega ini-

mestele. Kindlasti väärib esile-

toomist ka suur vabatahtlike hulk, 

kes kogudusse ja selle arengusse 

oma aega ja andeid panustavad.  

Kui tuua välja midagi, mis paran-

damist vajab, siis võib-olla mees-

konnatöö oskus ning oskus eralda-

da olulist ebaolulisest, samuti nii 

enda kui teiste ajaga säästlikult ja 

targalt ümber käimise oskus.   

MIRJAM TIITUS MIRJAM TIITUS MIRJAM TIITUS ———   KES MA OLEN?  KES MA OLEN?  KES MA OLEN?  

MIKS MA SIIN OLEN?MIKS MA SIIN OLEN?MIKS MA SIIN OLEN?   
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Millised on Sinu esi-

mesed plaanid uues 

ametis?         

Millist tuge ootad 

koguduse liikmetelt? 
 

Kõigepealt tuleb sisse 

elada ja protsesse lä-

hemalt tundma õppi-

da. See puudutab eel-

kõige nö paberimajan-

dust.  
 

Kuna vastremonditud 

kantselei ja õpetaja-

tuba täitub tasapisi 

mööbliga, siis on tei-

seks oluliseks tööks 

kantselei kolimine 

keldrisaalist tagasi oma 

kohale.  

Kantselei uus ja värske 

väljanägemine annab 

kindlasti palju positiiv-

set energiat. Olen val-

mis uuteks välja-

kutseteks! 
 

Koguduseliikmetelt oo-

tan jätkuvalt aktiivset 

osalemist koguduse 

elus, see on kõige 

suurem tugi ja abi.  
 

 

Soovime Mirjamile   

õnne ja kordaminekuid 

oma uues rollis!       

Ole hoitud ja kaitstud! 

DIAKOONIATOIMKOND  ODIAKOONIATOIMKOND  ODIAKOONIATOIMKOND  ON  HOOSN  HOOSN  HOOS 
Diakooniatoimkond on sellel aastal 

tegutsenud oma väljakujunenud rütmis. 

Jõulude-eelsel ajal tegelesime eakatele 

kingipakkide valmistamisega ja aitasime 

jõululõunat korraldada, veebruaris 

võtsime vastu Norra Sauheradi ja Nesi 

koguduse töötajaid ja viisime ühiselt läbi 

diakooniakoolituse, Suurel Neljapäeval 

olime õpetajale abiks Agape-söömaaja 

läbiviimisel.  
 

Loetletud „projektid“ on meie toimkonna 

suuremad ettevõtmised, aga igapäeva-

selt ja aastaringi on meil hea 

meel koguduse eakamaid 

liikmeid sünnipäevakaartide-

ga meeles pidada.  
 

Praegu on koguduses välja 

kujunenud õnnitlemiste tava, 

kus kaardiga tervitame juu-

bilare alates 50.eluaastast 

(50, 55, 60, 65) ja alates 

70.eluaastast õnnitleme  

kõiki koguduseliikmeid.  
 

Siinkohal vabandan kõigi 

ees, kes ei ole kaarti saanud, 

sest kuigi tegeleme pidevalt 

koguduse andmebaasi korrastamise ja 

täiendamisega, võib ikkagi teatud juh-

tudel kaart valeandmete tõttu saamata 

jääda. 
 

Sel aastal oleme püüdnud koosolekutel 

sünnipäevaõnnitluste teemat uuesti läbi 

mõelda: kas lisaks raadioõnnitlustele on 

vaja ka sünnipäevakaardiga eakat kogu-

duseliiget tervitada, kas sünnipäeva-

kaardiga peaks olema seotud kodu-

külastus, mis on eaka koguduseliikme 

kodukülastuse eesmärk, kas me peaksi-

me kodukülastustega jätkama, kas me 

peaksime eakatele sünnipäevalastele 

koguduses sünnipäevapeo korraldama...  
 

Elavate arutelude tulemusena jõudsime 

ühisele meelele järgmises: kuna meie 

koguduse üks arengukavaline eesmärk 

on eakate koguduseliikmete regulaarne 

külastamine, siis on seda kõige lihtsam 

korraldada sünnipäevade raames – see-

ga jätkame väljakujunenud sünnipäeva-

õnnitluste tavaga.  
 

Diakooniatoimkonna liikmetel on jagada 

palju positiivset tagasisidet külaskäiku-

dest eakate juurde – see pakub 

võimalust koguduseliikmeid isiklikult 

tundma õppida, jagada koguduseliik-

mete muresid ja rõõme, kajastada kiri-

kus toimuvaid ettevõtmisi  ja tuua 

koguduses toimuv inimesele lähemale. 

Enne  kodukü l a s tus t  he l i s t ame 

sünnipäevalapsele ning lepime külas-

käigu aja kokku.  

Loomulikult on võimalik kodukülastusest 

keelduda või seda edasi lükata, sel juhul 

paneme kaardi posti. Siinkohal tahan 

kinnitada kõigile eakatele sünnipäeva-

lastele, kes muretsevad, et me teeme 

endile nende pärast „liiga palju tüli“ – 

teie meelespidamine on meie jaoks au ja 

eesõigus ning me teeme seda rõõmuga! 

Lisaks kodukülastusele ootame 70-

aastaseid ja vanemaid sünnipäevalapsi 

ka koguduse keskele, et neid sünni-

päevale järgneval kuul eakate pärast-

lõunal meeles pidada. Eakate pärastlõu-

nad pakuvad võimaluse kõigile kogu-

duse väärikamatele liikmetele võimaluse 

kord kuus koos käia, osaleda kesk-

päevapalvusel, kinnitada keha, kuulata 

pärastlõunale kutsutud külalist ja ajada 

omavahel juttu.  
 

 

Omalt poolt võin kinnitada, et sõna 

’eakas’ eakate pärastlõuna nimes on pu-

has formaalsus, sest minu arvates koon-

dab pärastlõuna kõige särasilmsemat ja 

nooruslikumat osa meie koguduse vääri-

katest. Seega lisame alates uuest 

hooajast (juunist augustini on eakate 

pärastlõunad suvepuhkusel) sünni-

päevakaardile ka kutse eakate pärast-

lõunale. 
 

Kui sünnipäevalaste meelespidamistega 

eakate pärastlõunal saame alustada al-

les septembrist, siis alates juunikuust 

oleme plaaninud koguduse eakate hul-

gas läbi viia küsitlust, et kaardistada ea-

kate koguduseliikmete vajadusi ning oo-

tusi, selleks et oma tööd paremini ja 

mõtestatumalt korraldada. Küsitlusest ja 

selle läbiviimisest saab täpsemalt lugeda 

juunikuu Aja Lehest.  
 

Enna Audova 

Diakooniatoimkonna esimees 



Lk 8 Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile!       

 

KIRIK ON  KIRIK ON  KIRIK ON  
LAHTILAHTILAHTI   

 

alates 15. maist 
esmaspäevast 

laupäevani kell 11-18 
ja pühapäeval kell 9-18 

   

KANTSELEI    KANTSELEI    KANTSELEI    
ON LAHTION LAHTION LAHTI   

esmaspäeval ja       

kolmapäeval kell 10-14 

teisipäeval ja           

neljapäeval kell 13-17  

pühapäeval  kell 9-9.45    
 

 ÕPETAJA ÕPETAJA ÕPETAJA    
MARKO TIITUSEMARKO TIITUSEMARKO TIITUSE   

KÕNETUNNIDKÕNETUNNIDKÕNETUNNID   
 

teisipäeval ja 

neljapäeval kell 13-17  
 
 

PIHIAEG 
teisipäeval kell 17 - 18 

(soovitav eelnevalt        

kokku leppida) 

Jaani koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                          
 

Õp 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 
 

Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus 

Ajaleht  Eesti Kirik 
       avaldab jätkuvalt tasuta        
teateid ristimisest, kihlumistest, 

leeriõnnistamisest,      

abiellumisest ja õnnesoove. 
Selleks saatke oma soov lehekülje 

toimetajale aadressil 

 rita.puidet@eelk.ee. 

TÄNUD TÄNUD   
VABATAHTLIKELE!VABATAHTLIKELE! 

Hele-Mall Kiviste, Fatme Kleban, Kairi 

Kajo – kiriku koristamine 
Mirjam Tiitus, Tiiu Soesoo – eakate 
pärastlõuna korraldamine 
Katrin Kangus, Mirjam Tiitus, Malle 

Pisarev – lastekirikute korraldamine 
Minna Ilmaniemi – laste lauluringi 
juhendamine 
Marko Mägi – helisalvestustehnika 
soetamine kogudusele 

Olge tänatud ja hoitud! 

TÄNAME  APRILLIKUU  TÄNAME  APRILLIKUU  

LIIKMEANNETAJAIDLIIKMEANNETAJAID    
 

Andra Tetsmann, Helve Hunt, Raiko Mutle, 
Ilmi ja Meelis Kard, Eda Paakspuu, Eva ja 
Tarmo Loodus,  Enna ja Tiit-Uku Audova, 
Tiina Leiaru, Tiina Vilberg, Tiia Sülla, Evija 
Leiaru-Kuldsaar ja Marko Kuldsaar, Taimi 
Välba, Kaido Pung, Leili-Elise Lutsoja, Lille
-Astra ja Rasmus Arraste, Kaidi ja Enn 
Kullama, Kätlin Juuram, Jelena Pärle ja 
Janek Kink, Angela Leiaru-Indriko ja Inno 
Indriko, Raul Alliksaar, Irina Vares, Raina 
Luhakooder, Siiri Kärt, Timo Kallas, Käty 
Zujev, Keida ja Indrek Tirmaste, Marvi 
Kaul, Anneli Kont-Rahtola, Tiia ja Kalle 
Kadalipp, Mikk Kard, Marje Kask, Sirje 
Ojasoo, Laine Kallasmaa, Ene Laur, Ebe 
Suits, Eha Habicht, Evi Trey, Silvia Saveli, 
Leili Visnap, Selma Haavik, Vilma Malling, 
Laine-Marianne Tusti, Aino-Elju Känd, 
Leida Reinu, Eve Põldsaar. 
 

Kogudust on annetusega toetanud ka 
Koidu Atonen ja Aarne Raudmäe. 

Ajast igavikku lahkunud ja 
kristlikult maetud 

 

TIA MÖLDRE 
 

(25.05.1934-29.03.2013) 
 

Matusetalitus 4.aprillil 2013 

Viljandi Jaani kirikus 

Jeesus ütleb:                             

"Mina olen ülestõusmine ja 

elu. Kes minusse usub, see 

elab, isegi kui ta sureb."  

(Joh 11;25) 

HANSAÖÖD ON HANSAÖÖD ON HANSAÖÖD ON 

KA MEILEKA MEILEKA MEILE 
7.-9. juunini toimuvate hansapäevade (täpsemalt 

öeldud: hansaööde) programmi on aktiivselt lülitatud 

ka Jaani kirik. Kirikus toimuvad ekskursioonid, Tartu Jaani 

koguduse liikmed Kalle Vilbaste ja Martin Uudevald viivad 

kirikus läbi keskaegseid tunnipalvusi, Jaani kiriku ja 

Inkeri maja vahelisele muruplatsile seatakse üles 

Jaani lava, kus toimuvad kontserdid. Kiriku ette vallikraavi 

tuuakse laste rõõmuks 

loomad. Kiriku juures 

on plaanis avada  

kristliku kirjanduse ja 

kristliku sümboolika 

müügilett.  
 
HANSAÖÖDE KAVA  
 

7. JUUNI 
20.00  Hansaööde 
avatseremoonia pealaval. 

20.30 Rongkäik 
21.00 Hansaööde avakontsert: Angus ja puhkpilliorkester Popsid. Öölava. Tasuta 

22.00 Completorium (päevalõpupalvus) Jaani kirikus 

8. JUUNI 

9.00 Laudes (hommikupalvus) Jaani kirikus 
10.00 Hansalaada avamine pealaval ja Kirbuturg Lastepargis. 

12.00 Õpituba Jaani kirikus 

15.00 Viljandi Segakoor. Pealava 

19.00 Kultuuritagalas Pööninguöö Contra ja Aapo Ilvesega. 
20.00 Tartu Akadeemilise Meeskoori kontsert pealaval. 

22.00 “Hansaöö sümfoonikud 2013” Öölaval.  Tasuta 

22.00 Completorium (päevalõpupalvus) Jaani kirikus 

9.JUUNI 

9.00  Laudes (hommikupalvus) Jaani kirikus 

10.00 Missa Jaani kirikus 

Kogu hansapäevade kava vt http://hansa.viljandi.ee/ 

Meie sõbrad eelmisi   

Hansapäevi nautimas 

http://www.eelk.ee/viljandi.jaani
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
mailto:viljandi.jaani@eelk.ee
http://www.facebook.com/pages/Eesti-Kirik/142010585832594

