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Heinakuu  – Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile.      Mk 4: 24  
Lõikuskuu – Jumal parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni nende 

valusad haavad.                                                                                Ps 147: 3 

 

01.07 Liilia Juht  63 
01.07 Karl Luht  89 
03.07 Lilian Estorn 57 
03.07 Helgi Koorits 53 

03.07 Lea Saareoks 68 
04.07 Sulev Elur  56 
04.07 Eha Habicht 62 
04.07 Galina Jakobson 72 
06.07 Tiiu Hunt  55 
08.07 Aksel Hüva 65 

09.07 Priit Kalle  50 
09.07 Külli Krull  54 
09.07 Urmas Reitelmann 54 
09.07 Eduard Riik 90 
12.07 Merike Holmberg 52 
12.07 Liidi Kliiman 74 

13.07 Hedvi Annemägi 83 
15.07 Kaiti Kuiv  50 
15.07 Leili Pihlak 69 
18.07 Silvi Mäeorg 69 
19.07 Ia Vester  66 
20.07 Merike Ilves 52 

20.07 Janne Pendis 54 
21.07 Rita Puusepp 52 
21.07 Anneli Romulus 50 
21.07 Leili Weidebaum 75 
22.07 Heinar Org 50 
22.07 Vaike Zalõbina 65 
23.07 Viktor Lätte 66 

25.07 Meelis Kard 62 
25.07 Estra Lutus 57 
25.07 Jaan Pihlak 65 
31.07 Tiiu Rohtlaan 57 
 

02.08 Daisy Alliksaar 55 
02.08 Ene Kivirist 72 
06.08 Tiina Leiaru 53 

07.08 Õie Neemsalu 50 
08.08 Ivi Piir  70 
08.08 Kiira Sumberg 77 
08.08 Rein Õunpuu 60 
09.08 Made Kello 76 
11.08 Merle Kõiv 60 

11.08 Maia Kärk  55 
11.08 Juta Toos  78 
14.08 Urve Kõresaar 76 
14.08 Aleksander Valdt 75 
15.08 Sirje Müürisepp 69 
19.08 Leo Kooser 66 

19.08 Astra-Silvia Valtson 90 
23.08 Tiit Rebane 64 
25.08 Esta Külasalu 50 
26.08 Hurma Leim 58 
26.08 Irina Vares 63 
27.08 Anne Lossmann 56 
28.08 Tiit Aru  58 
28.08 Hans-Aleksander  
 Kuusik  91 
29.08 Malle Kraavi 77 
30.08 Iraida Arro 88 

31.08 Marianne Ruus 60 
             

               ÕNNISTUST KÕIGILE! 

7.-11. juunini toimus Viljandis nelja koguduse – Greifswaldi Püha Maria, Aegidienbergi 
Rahukoguduse (Saksamaa), Eindhoveni koguduse (Holland) ja Viljandi Jaani koguduse 
sõpruskohtumine “Partnertreffen 2012” teemal „Ristimine“.   Sõpruskohtumisel osales 10 külalist 
Saksamaalt ja Hollandist, lisaks võõrustajad ja Jaani koguduse liikmed. Veetsime koos sisutihedad 
ja muljeterikkad päevad, mis olid täidetud ilusate kohtumiste, põnevate vestluste ja uute 
avastustega.                                                                                                                    Loe edasi lk. 4 

KOGUDUSE TÖÖKORRALDUS SUVELKOGUDUSE TÖÖKORRALDUS SUVEL  
Suvine töökorraldus on väheke erinev tavapärasest. Õpetaja Marko Tiitus on puhkusel 9.-23. juulini  
ja 1.-16. augustini. Sel ajal ei ole õpetaja kõnetunde. Jumalateenistusi ja palvusi viivad läbi asendus-

vaimulikud. 
 

Kiireloomuliste kiriklike talituste puhul ja vaimuliku nõu saamiseks palun pöörduda õpetaja          
kohusetäitja poole: 

 9.-23. juulil õpetaja emeritus Helmut Mõtsnik (tel 58 105 311, helmut.motsnik@eelk.ee) 
 1.-16.augustil õpetaja Hedi Vilumaa (tel 53 485 573, hedi.vilumaa@eelk.ee) 

 

Koguduse sekretär on puhkusel 21. juuli – 8. august. Pühapäevadel asen-
davad sekretäri Maie Kasvandik ja Evija Leiaru-Kuldsaar.  
 

Muudel aegadel on kantselei suletud. Liikmeannetusi saab teha kiriku 
perenaise Kairi Kajo kätte teisipäeviti enne ja pärast keskpäevapalvust ning 
reedest pühapäevani kell 11-18.                                      Rõõmsat suve ! 

mailto:helmut.motsnik@eelk.ee
mailto:hedi.vilumaa@eelk.ee


Kätte on jõudnud roheline aeg – 
looduses toimuvad kasvuprotsessid on 
saavutanud maksimaalse intensiivsuse. 
Kõik elav meie ümber haljendab,      
kasvab ja küpseb, valmistudes vilja-
kandmiseks.  
 

Mõnikord nimetatakse kirikuaasta     
perioodi nelipühadest igavikupüha-
päevani „roheliseks ajaks“ – viidates 
kirikutekstiilides kasutatavale rohelisele 
värvile. Nagu looduses, nii ka kirikus tähistab roheline värv 
elu ja kasvamist. Kirikuaasta teises pooles ei ole suuri pühi, 
mis kõnelevad dramaatilistest lunastusloolistest 
sündmustest, vaid tavalised „rohelised“ pühapäevad, mil 
kõneldakse igapäevasest elust – elust Jumala lapsena, 
elust kristlasena, elust kirikus, elust lähedaste, perekonna ja 
ühiskonna keskel, usuvõitlustest ja kiusatustest, 
jüngerlusest ja teenimisest. 
 

Mulle endale ongi need tavalised rohelised pühapäevad 
kõige armsamad. Me vajame sära, pidulikkust ja drama-
tismi, aga veel enam vajame vaikset ja rahulikku kasvamise 
ning edenemise aega. Vajame rahu, tasadust ja kannat-
likkust, et lasta Jumalal meis toimuvaid kasvuprotsesse     
õnnistada. 
 

Jeesus ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatükis oma 
jüngritele: „Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks 
ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, 
nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, 
teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina 
temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda 
te midagi teha.“ 
 

Mõnikord muretseme liiga palju eesmärkide ja tulemuste 
pärast. Kes meist ei tahaks oma tegevuse vilju   nautida? 
Mahatma Gandhi on aga öelnud: „Hoolitse sina   vahendite 
eest, küll siis eesmärk hoolitseb enda eest ise.“ Meie 
peamine hool peaks olema elav ühendus Jumalaga, kes on 
armastus, Temas püsimine, Temasse jäämine, Temas   
hingamine ja elamine. Selleks on Jumal andnud meile oma 
Sõna ja pühad sakramendid, selleks on Ta  kutsunud meid 
oma Kiriku osadusse, et me püsiksime ja kasvaksime    
Temas. Siis kanname vilja iseenesest, nagu oks viinapuu 
või õunapuu küljes. 
 

Roheline aeg ja suvehari tuletavad aga meile meelde ka 
seda, et suvele järgneb sügis, viljakandmisele hääbumine ja 
surm, et valmistada teed uutele kasvuprotsessidele. Kiriku-
aasta roheline aeg meenutab meile ka elu piiratust ja     
kaduvust. Kuid veel enam seda, et „kuigi meie väline 
inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-
päevalt“ (2.Korintlastele 4:16). Me ei pea kõigest väest 
pingutama, et lisada oma elule aastaid, vaid Kristusesse 
jäädes ja Tema elust osa saades võime lisada oma aasta-
tele elu. Kasutagem hetki, päevi ja aastaid, mis meile on    
kingitud, et täita need elu, armastuse ja viljakandmisega. 
 

Marko Tiitus, koguduse õpetaja 

ROHELINE ROHELINE ROHELINE AEGAEGAEG   ONONON   
KASVAMISEKSKASVAMISEKSKASVAMISEKS   

Koguduse nõukogu arutas 15. aprillil 
toimunud ümarlaual “Liikmesannetu-
sed ja meie koguduse liikmete majan-
duslik tugi kogudusele” kogutud ideid 
ja ettepanekuid.  Nõukogu liikmed olid 
üksmeelsel seisukohal, et me peame 
liikmesannetuste osa ja seeläbi kogu-
duseliikmete omavastutust koguduse 
majandamisel kasvatama. Koguduse 
arengukavas oleme püstitanud selleks 

olulised eesmärgid: 

 Liikmesannetajate arv on kasvanud 

 Liikmesannetuste summa on 

kasvanud 

 Keskmine liikmesannetus on 

kasvanud 
Arutasime, milline on hea liikmes-
annetaja. Iseloomustasime ideaalset 

liikmesannetajat järgmiselt: 
STABIILNE – annetab pidevalt, mitte 

juhuslikult 
TEADLIK – teeb teadlikke valikuid, ei 

anneta hetkeemotsioonist lähtuvalt, 
KAASATUD – osaleb koguduse elus 

oma aja, andide ja palvetega 
SOLIDAARNE – lähtub annetamisel 
meie kirikus valitsevast solidaarsus-
printsiibist, st annetab aastas vähe-

malt 1% oma tulust kogudusele.  
 

Sellist liikmesannetajat nimetame 
PÜSIANNETAJAKS, kellega sõlmime 
vastavalt tema eelistustele ja soo-
videle kokkuleppe annetuse viisis. 
Selle kohaselt valib ta annetamiseks 
kas igakuise püsimaksekorralduse 
pangas või annetuse kord kolme kuu 
jooksul (iga kvartali viimase kuu 20. 
kuupäevaks). Laekuv liikmesannetuse 
osamakse on sularahas või ülekande-
ga, kusjuures inimesele saadetakse 
neli korda aastas koguduse kantseleist 
vastavalt tema soovile kirjalik 

meeldetuletus või arve. 
Püsiannetajale hakkavad olema kõik 
kiriklikud talitused (ristimine, laulatus, 

matus, õnnistamised) tasuta, lisaks 
informeerib kogudus püsiannetajaid 
regulaarselt koguduse tegevusest ja 
majandamisest ning küsib püsi-
annetajate arvamust koguduse sisu-
lise elu korraldamise ja arendamise 
kohta. Aasta lõpus kutsutakse püsi-

annetajad tänuüritusele. 
 

Koguduse nõukogu seadis 2012. 

aastaks järgmised eesmärgid: 
 

 Aasta lõpuks on meil vähemalt 

300 liikmesannetajat 

 Aasta lõpuks on meil vähemalt 
50 püsiannetajat 

 Aasta lõpuks on nõukogu ja 
juhatuse liikmete ning töötegi-
jatega (palgalised töötajad, toim-
kondade liikmed ja koorilauljad) 
sõlmitud püsiannetaja kokkulepe 

 

Sügiseks töötab koguduse juhatus 
välja püsiannetaja statuudi ning koos-
tab annetamise põhimõtteid ja võima-
lusi tutvustava voldiku. Õpetajal ja 
jumalateenistuste toimkonnal palutak-
se läbi viia annetamise vaimulikke 
põhimõtteid tutvustavate temaatiliste 
jutluste sari ning kajastada neid kogu-
duse Aja Lehes. Pilk annetuste laeku-
misele tänavuse aasta esimese viie ja 
poole kuuga on julgustav ning kinni-
tab, et üheskoos võime seatud ees-

märgid aasta lõpuks saavutada. 
Hea koguduseliige! Kui Sul on liikmes-

annetus tänavu veel tegemata, siis 

kaalu võimalust anda koguduse 

majandamiseks oma osa. Kui soovid 

olla meie püsiannetaja, siis sõlmi pan-

gas püsimaksekorraldus või võta 

ühendust koguduse õpetajaga, et lep-

pida kokku Sulle sobiv viis püsi-

annetajate ridade täiendamiseks. 

           Marko Tiitus, koguduse õpetaja 
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LIIKMESANNETUSED LIIKMESANNETUSED ——  MEIEMEIE  ÜHINEÜHINE  

HOOLHOOL  JAJA  VÕIMALUSVÕIMALUS 

0 €

2 000 €

4 000 €
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8 000 €

10 000 €

12 000 €

14 000 €

16 000 €

Liikmesannetusi 
koguduse eelarves 

14500 €

7 650 €

6850 €

Annetuste summa

Kogutud jaanipäevaks Veel koguda

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aastas 300 
annetajat

160

140

Annetajate arv

Jaanipäevaks Järgmise 6 kuuga
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MIS MIS ONON  TARKUSTARKUS?? 

Õpetussõnade raamatu on kirjutanud    
kuningas Saalomon ja see kuulub Iisraeli 
tarkuseraamatute hulka. Niisiis kõik see, mis on 
õpetussõnade raamatus kirjas, on tarkus. Aga 
mis on tarkus? 
 
Kas tarkus on see, kui me teame palju või 
teame kõike? Kas tarkus on see, kui me oleme 

palju õppinud ja hea hariduse saanud? 
 
Viimasel aastal olen ma elanud ja töötanud 
kohas, mille kohta öeldakse, et seal elavad 
kõige haritumad inimesed. Selle koha nimi on 
Brainport Eindhoven ja see on teistele 
eeskujuks oma tehnoloogiliste arengute poolest. 
Samuti  on see koht kuulus selle poolest, mis 
viisil teevad head koostööd firmad, koolid ja 

ametiasutused.  
 
Niisiis on siin märksõnadeks  tehnika ja 
kommunikatsioon. Eindhoveni linn saab 
kuulsaks tänu teadmistele ja teadusele ja tänu 
sellele, kuidas neid teadmisi kasutatakse. Me 
teame niisiis, kuidas lahendada tehnilisi 
küsimusi, näites  kuidas tuli põlema panna ja 
jälle ära kustutada, aga kui rääkida sellest, mis 

on elus tähtis, on see sageli raske. 
 
Kas Eindhovenis on palju tarkust? Jah on, aga 
mitte tingimata teaduse vallas, vaid hoopis 
mujal. Tarkus võib olla ka elutarkus ja see tuleb 
läbi elukogemuse. Tarkus tuleb aastate jooksul. 
Võib öelda, et vanematel inimestel on suurem 
võimalus olla tark. Peaaegu 55-aastasena olen 
ma Hollandis juba üsna vana inimene. Tundub 

õige olevat, et vanad inimesed on elutargad. 
 
Loomulikult ei ole aga kõik vanad inimesed 
targad, võib olla ka vastupidi. Tarkus ei tule 
iseenesest. Tõelist tarkust ei saa õppida, see 
peab ise tekkima, aga seda saab ka harjutada. 
Tarkust ei saa teha või osta, aga me saame 

tarkuses kasvada ja edeneda.  
 
On väga tähtis meeles pidada, et on ka palju 
noori inimesi, kes on väga targad. Ka seda ei 

tohi kunagi unustada.  
 
Õpetussõnade raamatus on kirjutatud 
elutarkusest. Me võime olla üllatunud, kuuldes 
palvet:  „Jumal, luba mul olla õiglane ja rahul. 
Ära anna mulle vaesust ega rikkust.“ Nii saab 
palvetada tark inimene. Targa inimese elu 
kulgeb koos Jumalaga. Tark inimene palub 
Jumalalt kõike, mida ta vajab, just niipalju, et ta 
ei jääks vaeseks. Ja ka mitte rohkem, et ta ei 
saaks rikkaks. Mida võib inimene veel rohkem 
tahta kui seda, mida ta tõeliselt   vajab?  Mis on 
vajalikum sellest, mis on parasjagu piisav? Mis 
see on ja kui palju seda on? Need küsimused 

võivad olla meie 

jaoks rasked.  
Kas see, mida 
Jeesus meilt palub, 
pole veel palju 
raskem: kes tahab 
oma elu    hoi-da, 
p e a b  s e l l e 
kaotama. Kas see 
pole liiga palju 
n õ u t u d?  M in u 
meelest ei ole 
mõistlik soov võita 
endale kogu maailm. Aga kaotada oma elu? 

Mida tähendab see minu jaoks?  
 
Alustan vastamist nõnda: igaüks käib oma teed. 
Jeesus ei palu, et me tema risti     kannaksime. 
Inimene ei pea saama Jeesuseks, ta ei pea 
tegema sedasama, mida teeb Jeesus. Oma teel 
Jeesusele järgneda on aga juba midagi muud. 
Võib juhtuda, et me  küll ennast ära salgame, 
aga mitte Jeesust.  Jeesus räägib eelkõige 
Peetrusega, aga ka teiste jüngritega. Jüngrid 
teavad, kui raske on Jeesusele järgneda, 

temaga olla ja temaga jääda.  
 
Oleme sellel sõpruskohtumisel ristimise 
teemaga seoses rääkinud ka Jeesuse jüngritest 
ja ristimise tähendusest. Ristimine eeldab, et 
me saame ja jääme Jeesuse jüngriteks. Jeesus 
ütleb oma jüngritele, mida see tähendab: kes 
tahab järgneda mulle, see salaku iseennast.  
See tähendab: ma pean tunnistama, et mina ei 
ole kõige tähtsam, ma pean aru saama, et mina 
pole kõige keskpunkt. Ma pean vähemalt 
püüdma öelda vahel ka „ei“ selle kõige suhtes, 
mida ma tahan endale saada. Ma pean ütlema 
„ja“ teistele inimestele ja Jumalale.  Kuidas ma 
saaksin ja peaksin seda tegema? Peab meeles 
pidama vähemalt seda, et Jumal on inimesele 
öelnud „ja“, ta on öelnud minule „ja“. Jumal on 
salanud iseennast, on kandnud oma risti minu 

eest. 
 
Jeesus ütleb: kes tahab mulle järgneda, see 
kandku oma risti. Seega ei kanna ma Jeesuse 
risti. Mulle on küllalt, kui ma tegelen enda 
muredega, enda eluga. Sellest piisab ja rohkem 

minult ei oodatagi.  
 
Kõige tähtsam on, et me võtaks elu vastu kui 
kingitust. Õigupoolest on see alati nii: teised on 
mulle elu andnud. Inimene unustab selle aga 
kiirelt ning mõtleb, et ma pean kõike tegema ise 

ja üksinda.  
 
Ristimine lubab meil näha ja aru saada, et me 
pole üksi. Jumal on vastanud meile „ja“. Jumal 
on minuga ja käib minuga kaasas. Ja mina 

kuulun kirikusse ning koguduse osadusse.  
 
Sellepärast on ristimine ning minu enda 
ristimise meenutamine minu jaoks tähtis. See 
juhib mind kirikusse Jumala juurde. Ma pean 
oma risti kandma, nagu ka Jeesus kandis oma 
risti. Ma pean ennast, aga mitte Jumalat ära 
salgama. Ma pean oma elu kaotama ning kui 
ma seda teen, laulan ma koos kristlastega: 

Jeesus elab ja mina elan koos temaga. Aamen. 
 

Bert Jan van Haarlem, 
Eindhoveni (Holland) koguduse pastor 

 

  

SUUR SUUR TÄNUTÄNU  VABATAHTLIKELEVABATAHTLIKELE::  
 
Helve Hunt, Taimi Välba, Sirje Kõuhkna, 
Maarika Sibrits, Karl Luht — pliidi ostmise 

toetamise eest; 
Mirjam ja Marko Tiitus, Enna Audova, 
Tarmo Loodus, Heidi Oja — sõpruskogu-

duste päevade korraldamise eest; 
Enna ja Uku Audova, Ilmi ja Meelis Kard, 
Kadri ja Mihkel Oras, Taimi Välba, 
Mirjam ja Marko Tiitus — sõpruskogu-

duste külaliste majutamise eest; 
Mai Mutika, Tiiu Lätte, Maarika Sibrits,  
Riina Trumm, Jaan Männik —  abi eest 

sõpruskoguduste päevade läbiviimisel; 
Mirjam Tiitus, Teet Kaur — õhtupalvuste 

läbiviimise eest; 
Raja Aardevälja, Hele-Mall Kiviste, 
Fatme Kleban — kiriku koristamise eest; 
Meelis Suurkask — lillede hooldamise 
eest kirikus ja kiriku ümber;  
Marko Tiitus — muru niitmise eest kiriku ja 
pastoraadi ümber; 
Raja Aardevälja — kiriku lilledega  
kaunistamise eest.  
 

Suur tänu ja tunnustus ning 
õnnistus teile, meie kallid 

vabatahtlikud töötegijad! 

Eindhoveni koguduse pastori Bert Jan van Haarlemi jutlus 

sõpruskohtumise (Partnertreffen 2012) raames peetud missal 10.06 Jaani 



Inside Story Headline 
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Sõpruskohtumine algas neljapäeva 
õhtul muusikalise õhtupalvega Jaani 
kirikus. Muusikat tegid Elsbet Helena 
Tiitus, Heidi Oja ja Riina Trumm. 
Külalised said kokku vastuvõtjate ja 
majutajatega. Peale ühispalvet 
suundusid kõik kodudesse esma-
muljeid jagama.  
 

Reedel toimus koos külalistega Enna 
Audova juhtimisel bussireis Peipsi-
veerde. Külalistel oli erakordne või-
malus tutvuda vanausuliste ainulaadse 
ajaloo ja kultuuriga. Külastasime Varnja 
kirikut ja Kolkja vanausuliste muu-
seumi, lõunatasime Kolkja kala-
sibularestoranis, kus mekkisime koha-
like retseptide järgi valmistatud roo-

gasid. Päeva teises pooles tutvusime vast-
renoveeritud Alatskivi lossiga.  
 

Reede õhtul võtsime osa Hansapäevade avamisest, 
pidulikust rongkäigust ja kontserdist Viljandi järve 
ääres. Külalised ja nende majutajad olid kehastunud 
keskaegseteks raehärradeks ning kaupmeesteks ja 
nende prouadeks. Tuleb märkida, et ka Greifswald, 
üks meie sõpruskogudustest, on hansalinn. 
 

Laupäeva hommikupoolik oli võõrustajaperede sisus-
tada. Jalutati hansalaadal, tehti sisseoste, nauditi 
hansapäevade hõngu. Pärastlõunal kogunesime 
Jaani kiriku keldrisaali, et arutleda ristimise üle. 
Mirjam Tiituse juhendamisel valmistasime üheskoos 
ristimisteemalise põrandapildi. 

PARTNERTREFFEN 2012PARTNERTREFFEN 2012  
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Sõpruskohtumistest osavõtjad koos maavanem 
Lembit Kruusega hansapäevade avamisel          

(fotod Jaan Männik) 

Rolf Gaus Aegidienbergist, Bert Jan van Haarlem ja Peter van Wageningen 
Eindhovenist 

Põrandapilt „Ristimine“ kiriku keldrisaalis 



This story can fit 150-200 

words. 

One benefit of using your 

newsletter as a promotional 

tool is that you can reuse 

content from other marketing 

materials, such as press re-

leases, market studies, and 

reports. 

While your main goal of dis-
tributing a newsletter might 

be to sell your product or 

service, the key to a successful 

newsletter is making it useful 

to your readers. 

A great way to add useful 

content to your newsletter is 

to develop and write your 

own articles, or include a 

calendar of upcoming events 

or a special offer that pro-

motes a new product. 

You can also research articles 

or find “filler” articles by ac-

cessing the World Wide Web. 

You can write about a variety 

of topics but try to keep your 

articles short. 

Much of the content you put 

in your newsletter can also be 

used for your Web site. Mi-

crosoft Publisher offers a sim-

ple way to convert your news-

letter to a Web publication. 
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Ettekande ristimisest pidas Tartu Ülikooli usuteadus-
konna õppejõud Kaido Soom. Seejärel arutlesime 
ristimisega seotud küsimuste üle neljas töörühmas, 
vahetades kogemusi, mõtteid ja ideid. Õhtul 
külastasime Viljandi Raekoda, kus meid võttis vastu 
linnavolikogu esimees Tarmo Loodus. Jutuks oli  
Viljandi areng ja koguduste ning linna koostöö. 
 

Pühapäev algas rahvusvahelise missaga, kus 
jutlustas pastor Bert Jan van Haarlem Eindhovenis. 
Bert Jani jutlust võid lugeda käesolevast Aja Lehest.  

Laulis meie naisansambel Iris, 
sõpruskoguduste esindajad 
andsid edasi oma tervitused ja 
kingitused. Koraalid kõlasid sel-
lel jumalateenistusel eesti ja 
saksa, piiblitekstid ja eestpalved 
koguni eesti, saksa ja hollandi 
keeles.  Kirikukohvil tutvustas 
iga kogudus oma tegemisi, 
rõõme ja muresid.  

 

Pühapäev päädis grillõhtuga pastoraadi 
aias. Kuulasime Heidi ja Riina laulu ja 
pillimängu, tantsisime sabatantsu ja 
mängisime kuningamängu (kes ei tea, mis 
on kuninga-mäng, tulgu järgmisele 
sõpruskohtumisele). Tundsime rõõmu heast 
söögist ja joogist, ilusast ilmast ja sõpradest. 
 
 

Esmaspäeva hommikul oli kiriku keldrisaalis 
ühi-ne hommikusöök teeleõnnistamisega. 
Tegime sõpruskohtumisest kokkuvõtteid 
ning igaüks sai anda eelnevatele päevadele 
tagasisidet. Kõige lakoonilisemalt ja südam-
likumalt võttis sõpruskohtumise kokku    

Peter Eindhovenist: „Tulin Viljandisse 
turistina, kuid lahkun siit perekonna 
liikmena.“ 
 

Suur tänu sõpruskohtumise korraldus-
toimkonnale: Mirjam Tiitus, Marko 
Tiitus, Enna Audova, Tarmo Loodus ja 
Heidi Oja. Aitäh majutajatele: Enna ja 
Uku Audova, Meelis ja Ilmi Kard, Taimi 
Välba, Kadri ja Mihkel Oras, Marko ja 
Mirjam Tiitus.  
 

Kohtume järgmisel aastal   
Eindhovenis! 

 

Meelis Kard ja Bert Jan van Haarlem 
esitlevad rühmatööde kokkuvõtteid 

Ad Hoogendijk Eindhovenist andmas õpetaja Marko Tiitusele üle                        
sõpruskoguduste tervitusi 

Aiapeol musitseerivad Riina ja Peter 
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Nõukogu liikmed valitakse koguduse täis-
kogu liikmete poolt ja nende hulgast. 
Täiskogusse kuuluvad  kõik selles kogu-
duses ristitud ja konfirmeeritud liikmed või 
mõnest teisest kogudusest üle tulnud 
ristitud ja konfirmeeritud liikmed, kes on 
valimiste toimumise aastal või sellele eel-
neval aastal tasunud oma liikmesannetuse 
ja osalenud armulaual. Täiskogu kutsub 
vähemalt üks kord nelja aasta jooksul   
kokku koguduse juhatus. 
 

Koguduse nõukogu valvab koguduse 
majandustegevuse ja raamatupidamise 
üle, võtab vastu majandusaruande ja 
eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või 
diakoni ametissemääramiseks, valib 
praostkonna sinodi saadikud ning kogu-
duse juhatuse valitavad liikmed, valib 
revisjonikomisjoni või revidendi ja nimetab 
vajadusel audiitori. Koguduse nõukogu 
kutsub vähemalt üks kord aastas kokku 
koguduse õpetaja. 
 

Nõukogu omakorda valib neljaks aastaks 
ametisse juhatuse, revisjonikomisjoni või 
revidendi ja kaks praostkonna sinodi 
saadikut.  Koguduse juhatus viib ellu nõu-
kogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning 

korraldab majandustegevust ja raamatu-
pidamist, korraldab koguduse töösuhteid ja 
esindab kogudust kui juriidilist isikut. 
Juhatus korraldab ka muid asju, mis ei ole 
koguduse nõukogu või täiskogu pädevuses. 
Koguduse juhatuse kooskäimise tihedus 
sõltub konkreetsest vajadusest, koosoleku 
kutsub kokku koguduse õpetaja või 
juhatuse esimees. 
 

Nõukogu kandidaatide ülesseadmise õigus 
on vastavalt kirikuseadustikule koguduse 
õpetajal, juhatusel ja nõukogul ning 5-10 
täiskogu liikmel. Õpetaja Marko Tiitus, 
koguduse juhatus ja nõukogu on otsus-
tanud esitada nõukogu valimisteks ühine  
30-liikmeline kandidaatide nimekiri, mis 
avaldatakse koos kandidaatide tutvus-
tusega detsembrikuu Aja Lehes.  

Koguduse täiskogu liikmeid, kes 
soovivad üles seada täiendavaid 
kandidaate ning neid Aja Lehes 
tutvustada, palub juhatus kandidaatide 
ülesseadmise kirjad ja kandidaatide 
nõusoleku kirjad koos nende tutvus-
tusega esitada õpetaja Marko Tiitusele 
hiljemalt 15. novembriks 2012.  Kandi-
daatide esitamise lõpptähtaeg koguduse 
liikmete poolt on hiljemalt 2 nädalat enne 
valimiste toimumist. 
 

Septembrikuus korraldab õpetaja Marko 
Tiitus koguduse juhatuse ja nõukogu palvel 
infotunni, kuhu on oodatud kõik praegused 
nõukogu liikmed, tulevase nõukogu 
kandidaadid ja valimistest huvitatud 
koguduseliikmed. See saab toimuma ühel 
pühapäeval pärast jumalateenistust ning 

räägime üheskoos lahti valimistega 
seonduva seadusandluse ja protseduurid, 
koguduse nõukogu ülesanded ja arutame 
tähtsamate tegevussuundade üle eelseisval 
valimisperioodil. 
 

Valimistega seonduvat infot loe EELK 
kodulehelt www.eelk.ee/valimised või küsi 
lisa õpetaja Marko Tiituselt tel 53 413 394 
või e-posti aadressil marko.tiitus@eelk.ee. 

Vastavalt EELK põhikirjale toimuvad koguduse nõukogu korralised valimised iga nelja aasta tagant. Kirikukogu 
otsuse kohaselt toimuvad kogudustes järgmised valimised ajavahemikul 4. novembrist 2012 kuni 3. märtsini 
2013.  
Koguduse juhatuse otsusega toimuvad Viljandi Jaani koguduse nõukogu valimised ajavahemikus 06.-13. jaanuar 
2013.  Nõukogu valimised toimuvad üldkorras, mis tähendab seda, et kandidaadid peavad olema üles seatud ja 
registreeritud hiljemalt 2 nädalat enne valimisi. 

 

Jaani koguduse nõukogus saab 
järgmise nelja aasta jooksul olema 
24 valitavat liiget ja 6 asemikku – 

nii on otsustanud praegune 
nõukogu. Koguduse õpetaja 

kuulub nõukogusse ameti poolest 
ja juhib nõukogu tööd.  

Koguduse nõukogu kinnitas 2011. aasta 
majandusaasta aruande ning tulude-kulude 
aruande. Tõdeti, et tulud ja kulud on olnud 
tasakaalus ning kogudust on majandatud 
säästlikult ning arukalt. Suurimaks inves-
teeringuks möödunud aastal olid pasto-
raadis toimunud remont, mis võimaldab 
edaspidi kokku hoida energiakulu. 
 

Nõukogu kuulas ära toimkondade tegevuse 
aruanded ning kinnitas toimkondade 
esimehed: jumalateenistuste ja välis-
suhete toimkonda juhib õpetaja Marko 
Tiitus, diakooniatöö toimkonna esi-

meheks Enna Audova ja majandus-
toimkonna esimeheks Meelis Suurkask, 
laste- ja peretöö toimkonna esimehena 
jätkab Mirjam Tiitus. Toimkondade esi-
meestel palutakse esitada toimkondade 
koosseisud 15. septembriks, toimkondade 
tööleõnnistamine toimub frantsiskusepäeva 
jumalateenistusel 7. oktoobril. 
 

Seoses nõukogu valimistega määrati uue 
nõukogu liikmete arvuks 24 ja asemike 
arvuks 6. Kuna oleme kasvav kogudus, siis 
on meie soov nõukogu koosseisu 
suurendades kaasata sinna uusi inimesi 

ning suurendada koguduse juhtimise ja 
strateegiliselt oluliste otsuste kandepinda. 
 

Nõukogu kuulas ära liikmesannetuste 
suurendamise töögrupi ettepanekud,  mille 
põhjal püstitasime eesmärgid ja 
tegevuskava püsiannetajate motiveeri-
miseks ja liikmesannetuste kasvatamiseks. 
Meie eesmärgiks 2012. aastal on vähemalt 
300 liikmesannetajat ja 50 püsiannetajat. 
 

Otsustati, et koguduse töötegijate õppereis 
Porvoosse, kus on meie pikaajaline sõprus-
kogudus, toimub 11.-14. oktoobril 2012. 

TEAVET KOGUDUSE TEAVET KOGUDUSE NÕUKOGUNÕUKOGU  KOOSOLEKULTKOOSOLEKULT 
Pühapäeval, 03.juunil,  peale kolmainupüha jumalateenistust pidas Jaani koguduse nõukogu oma viimase koosoleku enne 
suvepuhkust. Kohal oli 14 nõukogu liiget, koosolekut juhatas õpetaja Marko Tiitus. Olulisim otsus on koguduse nõukogu 
valimiste väljakuulutamine. 

http://www.eelk.ee/valimised
mailto:marko.tiitus@eelk.ee
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business or economic trends, 
or make predictions for your 

customers or clients. 
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Jumalateenistuste toimkond 
Liikmed: Marko Tiitus (esimees), Kairi Kajo, 
Taimi Välba, Raja Aardevälja, Enna Audova, 
Maie Kasvandik, Tiina Vilberg, Kadi Ritsing 
Tegevus 2011 sügis – 2012 kevad: 
 Kirikukäsiraamatule vastava liturgiakorra 

kasutuselevõtt, 2012 jaanuar 
 Liturgiakoolitus koguduse töötegijatele ja 

liikmetele: jumalateenistuse sisu ja vormi 
tutvustav jutluste sari 2012 jaanuaris koos 
aruteludega kirikukohvidel 

 Pidulike jumalateenistuste 
ettevalmistamine 
 10. konfirmatsiooniaastapäev  
 Kolmekuningapäeva oikumeeniline 

jumalateenistus jõululauludega  
 Iseseisvuspäeva jumalateenistus  
 Agape-söömaaeg Suurel Neljapäeval  
 Suure Reede sõna-ja palveteenistus  
 Ülestõusmispüha vigiilia ja missa leeri-

õppijate ristimisega  
 nelipüha jumalateenistus leeriõppijate 

ristimise ja konfirmatsiooniga ning 
piknik 

 Koraalipüha 22.04 
 Kontsertmõtisklused koostöös Viljandi 

Kultuuriakadeemiaga hingedepäeval 
(02.11) ja paastumaarjapäeval (25.03) 

 Kiriku kaunistamine advendi- ja jõulu-
ajaks ning nelipühadeks 

 Koostöös Viljandi Linnavalitsusega on 
soetatud uus stend kiriku silla juurde 

 Altaril olevad lilleseaded 
 Arutelude korraldamine kirikukohvidel 
 Koguduse töötegijate, juhtorganite 

liikmete, leeriõppijate rakendamine 
abilistena jumalateenistustel 

Pooleliolevad projektid 
 Otsime eestvedajat koraalikoorile, et  

pühapäeviti koos koraale laulda  
 Kirikuruumi paigutuse ja liturgiliste 

tarvikute lahenduste väljatöötamine 
Rõõmud 
 Soe ja valge kirik 
 Hästi ettevalmistatud jumalateenistused 
 Palju head muusikat 
 Koguduseliikmete aktiivne 

kaasateenimine missadel 
Kitsaskohad 
 Ühiste jumalateenistuste pidamine 

Pauluse kogudusega – nõuab 
väljakujunenud harjumuste muutmist ja 
head tahet 

 Vaatamata toimkonna tublile tööle on 
jumalateenistusel osalejate arv möödu-
nud aastal vähenenud 

Välissuhete toimkonna tegevus 

Liikmed: Marko Tiitus (esimees), Minna 
Ilmaniemi, Kalmer Liimets, Mirjam Tiitus 
Tegevus 2011 sügis – 2012 kevad 

 Osalesime sõpruskohtumisel Greifs-
waldis septembris 2011  

 Võõrustasime Porvoo soome koguduse 
külalisi 2011 novembris (osalesid Irise 
15. sünnipäeval) 

 Võõrustasime Sauheradi ja Nesi kogu-
duse külalisi koos diakooniatöö toim-
konnaga veebruaris 2012 ja korraldasi-
me koos nendega  

 koolituse teemal “Hea ja tugev mees-
kond — osadusliku ja kompetentse 
kogudusetöö alus” 

 Andsime heakskiidu Matthias Kreis-
manile kandideerida Sauheradi ja Nesi 
koguduste stipendiumile aastaseks 
tasuta õppeks Sagavolli rahvaülikoolis 

 Valmistame  ette koguduse töötegijate 
õppereisi Porvoosse 2012 oktoobris 

Pooleliolevad projektid 
 Infokirja koostamine, tõlkimine ja saat-

mine sõpruskogudustele  
 Koguduse töötegijate õppereis 

Porvoosse 2012 oktoobris 
 Sõpruskoguduste esindajate kutsumine 

Jaani koguduse aastapäevale 27.12 
Rõõmud 
 Aktiivne välissuhtlus 
 Koostöö Sauheradi ja Nesi ning Lahti 

sõpruskogudustega on muutunud sisu-
lisemaks  

Mured 
 Suuri muresid ei ole, väikestest saame 

üle – Jumala ja üksteise abiga 

TOIMKONNAD TOIMKONNAD ANDSIDANDSID  ARUARU 

Sügisleer Viljandi Jaani ja Pau-
luse kogudustes alustab 
septembrikuu viimasel lau-
päeval ning kestab jõuludeni.  
 

Leerikursusel saad Sa uusi tead-
misi, tutvud Piibli, kristliku pärandi, 
õpetuse ja liturgiaga, osaled põne-
vates aruteludes, õpid tundma 
Eesti Kirikut ja  Viljandi luterlikke 
kogudusi. 
 

Leerikool annab võimaluse   suhel-
da, küsida, arutleda, kogeda ja 
avastada. Leerikooli läbimine on 
kirikliku laulatuse eelduseks, an-
nab õiguse ristida oma lapsi ja olla 
ise ristivanemaks. Leeriõnnistuse 
saanu on Viljandi Jaani koguduse 
ja Eesti Evangeelse Luterliku 
Kiriku täisõiguslik liige. 
 

Leeriõpetus toimub koos Viljandi 
Pauluse koguduse õpetaja ja leeri-
õppijatega. Leerilaager toimub 
Pilistveres koos Tallinna Jaani ja 
Viimsi kogudusega. 
 

Leerikool koosneb 7 õppetsüklist. 
Igal teisel laupäeval kell 10-13.30 
on leeritunnid kordamööda Jaani ja 
Pauluse kirikutes ning igal teisel 
pühapäeval osalevad leeriõppijad 
jumalateenistusel ning rühma-
vestlusel oma tulevases kodu-
kirikus. Õppimist toetavad Jaani 
koguduse õpetaja Marko Tiitus ja 
Pauluse koguduse õpetaja  Allan 
Praats. 
 

Leerikooli võib tulla 15-aastasena, 
vanuse ülempiiri ei ole. Leeri-
õppijate ristimine ja konfirmatsioon 
toimub IV advendipühapäeval või 
jõululaupäeval. 
 

Kui soovid osaleda leerikoolis ning 
saada Viljandi Jaani koguduse liik-
meks, siis pane end leerikooli kirja, 
kirjutades marko.tiitus@eelk.ee või 
helistades tel 5341 3394. 
 

Kui oled leeris käinud, mõtle, kas 
Sinu sõprade ja tuttavate hulgas 
on kedagi, kellele see huvi pakub.  
 

Oled oodatud! 
Marko Tiitus 

Koguduse õpetaja 

SÜGISLEER SÜGISLEER 

ALUSTABALUSTAB  

SEPTEMBRISSEPTEMBRIS  

Issand, lase mul hingerahuga kohata 
kõike, mida algav päev mulle toob.  

Anna, et ma usaldaksin end täiesti Sinu 
püha tahtmise hoolde.  

Mis sõnumeid ma ka sel päeval ei 
kuuleks, õpeta mind neid vastu võtma 

hingerahu ja kindla teadmisega, et 
kõike juhib Sinu püha tahmine.  

Juhata mu mõtteid ja tundeid kõigis mu 
sõnades ja tegudes.  

Õpeta mind käituma iga mu ligimesega 
otsekoheselt ja arukalt, kedagi 

ärritamata ja kurvastamata.  
Issand, anna mulle jõudu kanda algava 

päeva väsimust ja kõike, mis päeva 
jooksul juhtub. 

Juhata mu tahet. 
Õpeta mind palvetama, uskuma, 

lootma, kannatama, andeks andma ja 
armastama. 

(Optina kloostri isade palve) 
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KANTSELEI  
KIRIKU 

KÄÄRKAMBRIS 
ON LAHTI 

teisipäeval 13-16,     

neljapäeval 14-17,  

pühapäeval  9-9.45  

ja pärast teenistust 

   

 

KIRIK ON LAHTI 
 

reedel, laupäeval ja 
pühapäeval 11-18 

 

ÕPETAJA  
MARKO TIITUSE 

KÕNETUNNID 
 

teisipäeval 13—16 
neljapäeval 14—17 

 

PIHIAEG 
teisipäeval 16-17     

või kokkuleppel 
 

Asendajad:  
9.-23.juuli  

õpetaja Helmut Mõtsnik,       

tel 58 105 311;  
1.-16.august  

õpetaja Hedi Vilumaa  
tel 53 485 573 

Viljandi Jaani Koguduse aadress:                    
Pikk 8, 71003 Viljandi 
www.eelk.ee/viljandi.jaani                                                         
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Kantselei t. 433 3000 
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94     
e-post: marko.tiitus@eelk.ee                                                               
Sekretär Tiina Vilberg: t.55 409 67                                                                
Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,   
Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 

   

9. 9. 9. JUUNILJUUNILJUUNIL   2012 2012 2012    

LAULATATI     LAULATATI     LAULATATI        

JAANI JAANI JAANI KIRIKUSKIRIKUSKIRIKUS   
   

TIMO KALLAS TIMO KALLAS TIMO KALLAS JAJAJA   

KÄRT ROOSIOJAKÄRT ROOSIOJAKÄRT ROOSIOJA  
   

Õnne ja õnnistust! 

  

TÄNAME  JUUNIKUU TÄNAME  JUUNIKUU 

LIIKMESANNETAJAIDLIIKMESANNETAJAID    
 

(alates 29.05) Raul Alliksaar, Enna 
Audova, Age Einulo, Helve Hunt, Inno 
Indriko, Kätlin Juuram, Timo Kallas, 
Marje Kask, Teet Kaur, Janek Kink, 
Marko Kuldsaar, Enn ja Kaidi Kullama, 
Tiina Leiaru, Angela Leiaru-Indriko, 

Evija Leiaru-Kuldsaar, Eva ja Tarmo 
Loodus, Aita-Astine Muks, Marko Mägi, 
Anneli, Liis ja Mati Männamaa, Tiia 
Oks, Janne Pendis, Linda Pukk, Jelena 
Pärle, Maie Reinert, Kärt Roosioja, 

Leida Seeder, Meelis Suurkask, Tiia 
Sülla, Andra Tetsmann, Mirjam Tiitus, 

Indrek ja Keida Tirmaste, Kristjan ja 
Liina Toomjärv, Luule-Miralda Uibo, 
Irina Vares, Tiina Vilberg,  Irma Väre 
(19.06 seisuga) 

Kogudust on toetanud Koidu Atonen. 
19.06 seisuga on annetajaid 160.  

Oleme tänulikud igale annetajale ja 
vabatahtlikule töötegijale, kes on 
andnud oma panuse meie koguduse 

tegevusse. Tänu Jumalale, et 

koguduseliikmed armastavad ja 
hoiavad oma kogudust. 
 

Hea annetaja, kui Sa soovid annetust  
Maksu- ja Tolliametis tulumaksusoo-
dustuseks deklareerida, siis teata pa-
lun oma soovist koguduse kantse-

leisse ja saada meile oma isikukood. 
Õnnistussooviga õpetaja  Marko Tiitus                                        

ja juhatuse esimees Tarmo Loodus 

  

TÄNAME KORJANDUSTEL TÄNAME KORJANDUSTEL 

ANNETANUIDANNETANUID  
03.06 45,49 €   - Sõpruskoguduste päevade  
korraldamiseks, teenistusel osales 43 inimest 

10.06 163,18 € - Kantselei ja köögi sanitaar-
remondiks, teenistusel osales 61 inimest 

17.06  19,01 €  - Kalmistupühade korralda-
miseks, teenistusel osales 28 inimest 

VILJANDI 
XXVII  

VANA-
MUUSIKA 
FESTIVAL 

JAANI 
KIRIKUS 

 

T, 10. JUULIL KELL 20 
     Conrad Steinmann (flöödid, 

  Śveits) 

K, 11. JUULIL KELL 19 
Eric Ericson Kammerkoor (Rootsi) 

J.S.Bach, Hispaania ja Portugali        
renessanssmuusika 

 

R, 13. JUULIL KELL 19 
Oleg Hudjakov (flööt, Venemaa),  
Elina Katchalova (haamerklaver, 

klaver, Venemaa) 
J. Haydn, I. Mosheles, L.van Beethoven 

 

N, 26.07 kell 18 Monodia (Poola) 6 € 
Monodia on Poola päritolu vokaalansambel, 
esitades religioosseid ja ilmalikke laule, mis 
kogutud Adam Strug'i poolt Lomza ja Kurpie 

Zielone regioonist. 
 
N, 26.07 kell 22 Tbilisi (Gruusia) 10 € 

Legendaarne meestekoor Gruusiast. 
Meloodilised kirikulaulud vahelduvad efektsete 

karjase- ja pulmalauludega. 

R, 27.07 kell 18 L´Alba (Korsika) 12 € 
Korsika polüfooniline meeste-

laulutraditsioon ainulaadne  
 
R, 27.07 kell 22 Johansonid 9 € 
 

L, 28.07 kell 18 Strand...Rand 5 € 
Strand... Rand kutsub kaasa eesti-rootsi 

saartelt ja aladelt pärit rahvakoraalide, 

rahvalaulude ja pillilugude maailma. 

L, 28.07 kell 22 Ütsiotsõ 5 €                                                                       
 Nende lauludes kõlavad koos 

traditsioonilised hääled ja pähe tulnud 

partiid, pärimus ja sealt lähtuv vokaalne 

ulme. Peale selle on nende kavas hulk 

setode laule. 

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

