
 

 
 
 
  
 
 

VAIKSE NÄDALA TEEKOND – 
LÄBI RISTI ÜLESTÕUSMISE KIRKUSSE 

Suur Nädal ehk Vaikne Nädal algab palmipuude-
pühaga.  Pühapäeva nimetus (ld dominica palmarum) tuleb 
päeva evangeeliumist, kus kirjeldatakse, kuidas inimesed 
tervitasid Jeruusalemma saabuvat Jeesust palmiokstega. 
Selle sündmuse meenutamiseks on palmipuudepühal toodud 
kirikusse palmioksi ja neist valmistatud kaunistusi. Neid on 
kantud ka palmipuudepüha protsessioonil. Põhjapoolse-
mates maades on palmiokste asemel kasutatud pajuoksi. 
Sellepärast on eesti keeles seda püha rahvapäraselt kutsu-
tud ka urbepäevaks. Palmipuudepühaga algab Aukuninga 
alandustee. Betaanias võitud Jeesus läheb Jeruusalemma 
vastu kannatusele ja surmale. Aga just see sai võidu ja 
lootuse märgiks, mida ka palmioksad sümboliseerivad. 
Palmipuudepühal asub Kristuse Kirik teele, et elada kaasa 
Kristuse viimasele eluetapile. 

 

Suur Neljapäev on ülestõusmispüha tsükli pöördepunktiks. Tuhkapäeval alanud patu-
kahetsusaeg lõpeb Suure Neljapäeva armulauateenistusega. Ühtlasi algab Suure Neljapäeva 
jumalateenistusega risti ja ülestõusmise paasapüha, ülestõusmispüha õhtuni kestev kolme-
päevane püha (ld Triduum sacrum, Triduum paschale), mis väljendab Kristuse ristisurma ja 
ülestõusmise kokkukuuluvust. Suur Neljapäev erineb oma iseloomult Suure Nädala teistest 
päevadest. Piiblilugemiste peateemaks on armulaua seadmine, mis annab teenistusele 
piduliku ja rõõmsa tooni. Lisaks on väga vana traditsioon meenutada Suurel Neljapäeval 
Jeesust, kes peseb oma jüngrite jalgu. 
 

Suure Neljapäeva evangeelium asetab meie ette Jeesuse ja Tema jüngrite viimase ühise 
paasasöömaaja ja püha armulaua seadmise. Piiblitekstid avavad erinevaid tahke altari-
sakramendi sisu kohta: uue lepingu söömaaeg, Jeesuse ohvrisurma meeldetuletamine, 
pattude andeksandmine, tänu ja rõõm, taevase pidusöömaaja ootus ja leivamurdmisega 
sündiv osadus. 
 

Jumalateenistuse lõpul võib altari esemetest ja tekstiilidest tühjaks teha, millega väljendatakse 
Kristuse viimaste kannatuste algust. Temalt riisuti kõik, Jeesuse piinajad ja hukkajad jagasid 
Tema rõivad ning heitsid liisku Tema kuue pärast (Ps 22:19; Jh 19:24). Uuesti ehitakse altar 
alles ülestõusmispüha ööl. 
 

Suur Reede on Kristuse surmapäev, mil Kirik elab tõsiduses ja leinas. Ometi ei ole see päev 
lohutamatusega märgitud. Suure Reede sõnum on: Kristus on surnud meie eest ja toonud 
meile lepituse. Kristuse rist on usklikele elu märgiks. 

Aprill AD 2010                                                   Nr 4/164 
Jürikuu                 
Jumal valgustagu teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema 
kutsumises.   Ef 1: 18 
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Päeva erilisust väljendab ka nimi Suur Reede (samuti ungari keeles) või ‘püha reede’ 
(prantsuse Vendredi saint) või ’pikk reede’ (soome pitkäperjantai, rootsi langfredag). 
Ingliskeelne Good Friday (´hea reede´) viitab lunastusele kui Jumala heale tööle inimkonna 
heaks. Saksa Karfreitag väljendab aga Kristuse ristisurma kannatusvalu (kar – vanasaksa 
’lein’). Ld Dies crucis (´risti päev´) toonitab ristiohvrit ja lunastust. 
 

Suure Reede piiblilugemistes jälgitakse Kolgata sündmusi kuni Jeesuse surmani. Kell 15 võib 
pidada eraldi Jeesuse surmahetke palvuse. Õhtuse teenistuse rõhk on Jeesuse matmisel, mille 
läbi Jumal on pühitsenud ka meie hauad rahuasemeks. Suure Reede jumalateenistusi 
iseloomustavad lihtsus, kasinus ja alandlikkus, millega kogudus väljendab oma leina ja 
tunnistab oma osa Kristuse kannatustes. 
 

Ülestõusmisöö on valvamisöö Issandale (2Ms 12:42). Kirik laulab kiitust Kristuse 
ülestõusmise valgusele, mõtleb Jumala imelistele tegudele meie heaks Vana Testamendi 
lugemistega ning pühitseb ristimise ja armulaua sakramente, mis ühendavad meid Kristuse 
surma ja ülestõusmise osadusega. 
 

Vigiilia tähendab öist valvet. Nagu Iisraeli rahvas valvas esimesel paasaööl, kui Jumal neid 
Egiptusest välja viis, nõnda valvab sellel pühal ööl ka ristirahvas, et uuesti vaimus läbi elada 
Kristuse ülestõusmise rõõmsat müsteeriumi. 
 

Ülestõusmispühal kõlab ristirahva keskel rõõmus kuulutus: Kristus on surnuist üles 
tõusnud! Ta on esimesena üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Ta on 
võitnud surma ja patu võimu. Ülestõusmine kinnitab seda, et Jeesus on Jumala Poeg. See 
ülestõusmissõnum on ristiusu alus ja tuum. 

(Allikas: EELK Kirikukäsiraamat) 
 

VVVIIILLLJJJAAANNNDDDIII   JJJAAAAAANNNIII   KKKOOOGGGUUUDDDUUUSSSEEE   PPPEEERRREEEPPPÄÄÄEEEVVV   
24. aprillil 2010 SOOMAAL 

Lastele toimub Koprarajal matk koos toreda giidi ja keskonnamängudega. Lapsevanematele, 
vanavanematele, ristivanematele ja kaasas olevatele täiskasvanutele toimub samal ajal koolitus.  

KKKoooooollliiitttuuussseee   ttteeeeeemmmaaalll   KKKAAASSSVVVAAATTTAAAJJJAAA   KKKAAASSSVVVAAAMMMIIINNNEEE      
viib läbi Suure-Jaani koguduse õpetaja Kristi Sääsk. Koolitusel käsitletakse lapse- ja vanemakeskset  

ning pere- ja kogudusekeskset kasvatust, viiakse läbi suhtlemisharjutusi ja mänge.   
 

Kogunemine 24. aprillil 10.30 -10.50 Soomaa külastuskeskuse ees.  
Pärast matka ja vestlusringi toimub piknik. Igal osalejal palume kodust kaasa võtta midagi söödavat 

ühispiknikulina katmiseks. Selga sobilik ja ilmastikule vastav riietus ning jalga jalanõud looduses 
viibimiseks. Koduteele saame asuda umbes kell 15. 

Soomale sõiduks vajalik isiklik transport.  
Vajalik eelnev registreerumine! Pane end Jaani koguduse kantseleis hiljemalt 17. aprillil 
kirja (telefonil 4333000 või e-posti aadresssil viljandi.jaani@eelk.ee)! Registreerimisel palume 

teatada osalejate nimed ja laste vanused, samuti kas vajate transproti või on teil autos vabu kohti, 
et kõik soovijad saaksid Soomaale ja tagasi.                                                                                       

Olete oodatud! Kaasalöömine on osalejatele tasuta! 
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PPPRRRAAAOOOSSSTTTKKKOOONNNNNNAAA   KKKOOOOOORRRIIIDDD   VVVAAALLLMMMIIISSSTTTUUUVVVAAADDD   SSSUUUUUURRREEEKKKSSS   PPPEEEOOOKKKSSS   
 

Saabuval suvel, 11. -13. juunil, saavad Tartus EELK Kiriku- ja 
Laulupäeval MU MANO TULGE, LATSE taas kokku koorid ja orkestrid 
ligi 3500 osavõtjaga, et koos musitseerides tuua tänu ja kiitust 
Jumalale ja anda publikule võimalus nautida vaimulikku muusikat. 
Kavas on palju huvitavat -  Kirikukonverents Tartu Jaani kirikus, 
Vaimulik laulupidu Tartu Lauluväljakul, Lastepäev, Kristlik Noorte-
festival, EELK KML lastekoori Väike küünal kontsert Jaani kirikus, EELK 
KML organistide ja koorijuhtide segakoori kontsert „Rännates läbi 
Euroopa kirikute“ katoliku kirikus, Gospelkantaat „Teelised“ Peetri 
kirikus, Kantaat „Viimne kohus“ Jaani kirikus, tunnipalvused, kooride 
vabaõhukontserdid Raekoja platsil ja veel palju muud.. 

17. aprillil kogunevad meie praostkonna 142 lauljat (Abja 
segakoor Kaja, Helme valla ansambel Sillervo, Kolga-Jaani koguduse 

segakoor, Põltsamaa koguduse segakoor, Viljandi Pauluse koguduse segakoor, Viljandi Jaani 
koguduse naiskoor Iris)  suure peo eelproovile Viljandi Pauluse kirikusse, et koos laulda suvise 
laulupeo dirigentide  Sigrid Põllu, Külli Salumäe ja Mikk Üleoja käe all. Kõik ikka selleks, et 
laulud Tartus hästi kõlaks. 

Kell 16 toimub samas muusikaline palvus, kus kõigil huvilistel on võimalus tulla kuulama 
kaunimaid laule suvise laulupeo kavast. 
 

JJJUUUHHHAAATTTUUUSSSEEE   TTTEEEGGGEEEMMMIIISSSTTTEEESSSTTT   MMMÄÄÄRRRTTTSSSIIISSS   

Märts möödus juhatusel põhiliselt koguduse eelarvega tegeledes. Peamiseks probleemiks on 
koguduse tulude vähesus. Meie kogudus on siiani üsna tubli olnud. Vaatamata 
majanduslangusele oleme suutnud annetusi tehes ja korjandusi korraldades oma eelarvet 
sarnaselt eelmise aastaga täita. Samas pole meil põhjust optimismiks ja uskuda sellise 
olukorra jätkumist ka sel aastal. Nii esitas juhatus meie nõukogule eelarve, kus palusime 
suurendada annetuste osa 20 000 krooni võrra. Seda selleks, et ikka kõik töötegijad võiksid 
kirikus ametisse jääda ja kõik sündmused aset leida. Liikmeannetuste suurendamise arutelu 
tekitas nõukogus vastuolusid, mispeale võttis juhatus selle teema päevakorrast maha. 
Esitasime nõukogule uue  eelarve, kus annetuste suurendamise asemel vähendasime mitmeid 
kulusid ja ka palgafondi. Tulemus – meie eelarve on tasakaalus ja kõik seni toimunud 
tegevused saavad väiksemas mahus jätkuda. Olukord on aga väga keeruline. Pöördun iga 
tubli maksumaksja ja annetaja poole palvega – kutsuge kirikumaksu maksma ja annetama ka 
oma õed ja vennad koguduses, kes seda seni teinud pole. Nii on meie tulevik ehk kindlam.   

Tarmo Loodus, juhatuse esimees 

JJJaaaaaannniii    kkkiiirrriiikkk   sssaaaaaabbb   uuuuuueee   aaallltttaaarrriii llliiinnnaaa    
Meie kiriku peaaltarit hakkab kaunistama uus linasest riidest kootud altarilina, mille on 
valmistanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilane Made Uus.  
Uue altarilina pühitsemine toimub ülestõusmispüha missal 4. aprillil. Täname koguduse-
liiget Helve Hunti, kes on teinud altarilina valmistamiseks annetuse. 
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ÕÕÕPPPAAALLLJJJUUU   ÕÕÕNNNNNNEEE,,,   ÕÕÕPPPEEETTTAAAJJJAAA   JJJAAAAAANNN   TTTAAAMMMMMMSSSAAALLLUUU!!!   
 
12. märtsil täitus 50. eluaasta Viljandi Jaani koguduse 
endisel õpetajal ja Viljandi praostil Jaan Tammsalul. 
Pühapäeval, 14. märtsil Tallinna Jaani kirikus õnnit-
lesid Jaan Tammsalu koguduseliikmed, ametivennad 
ja sõbrad.  
 

Andres Uibo korraldatud kontserdil „Tänumeeles 50 
eluaasta eest“ tõid muusikalisi kingitusi Tõnis Mägi, 
Aleksander Sünter ja paljud teised. 
 

Jaan Tammsalu sündis 12. märtsil 1960, vaimulikuks 
ordineeritud 28. jaanuaril 1987. Ta on teeninud 1986-
1992 Saarte praostkonna kogudusi, olnud 1992-2004 
Viljandi Jaani koguduse õpetaja ja 1997-2004 Viljandi 
praostkonna praost. Alates 2005. aastast on Jaan 
Tammsalu Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja 2007. 
aastast Tallinna praostkonna praost.  
 

Jaan Tammsalu on koos Valda Rauaga tõlkinud ja 
välja andnud Keldi palvete kogumikke. 

 

Jaan Tammsalu on meie Viljandi Jaani koguduse ülesehitaja ning jätnud oma 
teenimise ja isiksusega ilusa jälje kogu Viljandi vaimuellu. Soovime oma 
Õpetajale õnnistust, rõõmu ja tööindu paljudeks aastateks. 
 

Viljandi Jaani kogudus 
   

DDDIIIAAAKKKOOOOOONNNIIIAAATTTOOOIIIMMMKKKOOONNNNNNAAA      EEESSSIIIMMMEEENNNEEE   PPPOOOOOOLLLAAAAAAAAASSSTTTAAA   
Diakooniatoimkond, mis on loodud nõukogu otsusega ja saanud õpetaja õnnistuse, loodi 
meie koguduses läinud sügisel ettevõtmisteks, mis aitaksid üksteist hoida, aidata ja toetada, 
olles valmis oma aega ja andeid pühendama koguduseliikmete isetuks ja vabatahtlikuks 
teenimiseks.  
Hea koguduse liige! Järgnev lugu on vaade meie toimkonna tegemistesse ja plaanidesse. 
 Toimkond tegi ligi 120-le eakale koguduseliikmele jõulupakid, mis said kokku tänu 

koguduseliikmete annetustele. Kingituste tegemises lõid kaasa ka MTÜ Singel usinad 
käsitöötegijad perenaise Linda Luhse juhtimisel ja C.R.Jakobsoni nim Gümnaasiumi õpilased. 
Pakid jagati salmi või laulu eest toimkonna korraldatud eakate jõulupuul; neile, kes peole ei 
jaksanud tulla, viidi jõulurõõm koju. 
 Veebruaris korraldati toimkonna liikmetele ja teistele huvilistele Norra Sauheradi 

sõpruskoguduse töötajate abil koolitus teemal “Aitamine”. Enna kirjutas koolitusest 
märtsikuu “Aja Lehes” ja tõi välja olulisima: “Me ei või keskenduda ainult teole, unustades 
inimese, kellele see on suunatud. Diakoonia üks ülesannetest on suurendada 
inimestevahelist hoolimist ja selle kaudu luua koguduses positiivset jõudu”. 
 Mirjami juhtimisel peetakse igakuiselt eakate pärastlõunaid, kus juuakse koos kohvi, 

juteldakse, kuulatakse nimekat või huvitavat külalist ning arutatakse suure ilma asjade üle. 
Külalisteks on olnud väga erinevaid inimesi, kes on rääkinud huvitavatel teemadel: Viljandi 
kesklinna apteegi juhataja Liina Pääru kõneles apteegi-uudistest; saime lähemalt tuttavaks 

Ainult headus ja heldus 
järgivad mind kõik mu 
elupäevad ja ma jään 

Issanda kotta eluajaks. 
(Psalm 23:6) 
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Hea kogudusekaaslane, 
kes Sa oled valmis 

diakooniatöö toimkonna 
tegemistes kaasa lööma! 

Oled kutsutud,            
oodatud ja palutud! 

Anna endast teada telefonil 
53301261 või 4333000 või 

kirjuta e-kiri aadressil 
viljandi.jaani@eelk.ee. 

Helve Hunt,          
diakooniatöö        

toimkonna juht 

koguduse juhatuse liikme Uku Audovaga; koduloo-alaseid teadmisi jagas Tiina Tafenau; 
silmailu erinevate kinnaste näol pakkus Kultuuriakadeemia käsitöö õppejõud Kristi Jõeste; 
kaks viimast korda oleme võinud “rännata” kaugetes maades: Viljandi praostkonna sekretär 
Toivo Vilumaa jutustas oma seiklusrikkast Aafrika-reisist; Helme, Taagepera ja Mõisaküla 
koguduste õpetaja Arvo Lasting käis ajelehe “Eesti Kirik” korraldatud reisil Egiptuses ja 
jagas sellest meilegi muljeid. 
 Käivitumas on tava, et toimkonna liikmed õnnit-

levad koguduse nimel juubi- lare ja aastates koguduse 
liikmeid nende sünnipäeval. Kunstiandega toimkonna 
liikmed ja nende sõbrad püüavad selleks ka teha 
ise kaardid… ei, mitte veel kõigile, aga ikka nii palju, 
kui jaksu jagub. Posti teel kaartide saatmine on ka 
tore, kuid suur soov on, et saaksime kogudusepoolse 
õnnitluse jagada 70-aastastele ja vanematele sünni-
päevalastele tema kodus. Teeme kõik selleks, et 
oleksime sünnipäevalise kodus lahkelt oodatud. 
 Selle kevade tegemistesse mahub veel Suure Nelja-

päeva õhtul Agape söömaja korraldamine, samuti 
koguduse diakoonia arengute plaanimine, paika peab 
saama koguduse arengukava diakoonia peatükk. 
 5. mail sõidab toimkond ühiselt otsima kogudust, kust diakoonia vallas oleks midagi 

õppida ning päev lõpetatakse Rakvere teatri etenduse “Oscar ja Roosamamma – kõnelused 
Jumalaga“ ühisvaatamisega. 
 Ja kõige ilusam meie tegemistes on, et oleme koos pea igal pühapäeval, et saada osa  

ühisest jumalateenistusest ja olla koos armulaua osaduses.  
     

Sirvin aegajalt internetis diakoonia teemalisi lehekülgi. Seekord sattusin Eesti Apostlik-
Õigeusu Kiriku kodulehel olevatele diakoonia põhimõtetele, kus õde Leena Helena toob välja 
kaheksa diakoonia ehk lootuse andmise olemuse mõtet. Toon teieni mõned mõtted, mille 
läbi me saame või saaksime anda lootust: läbi oma olemasolu (ma olen oma ligimese jaoks 
olemas),  juhatada nii nagu Jumal juhatab (mitte nii nagu mina tahan), läbi paastu ja palve 
(meie tõeline kaitse ja abi on Jumala Sõna). Lootust annab ka vastutustunne (tundes ära 
oma armuanni, oma rolli peres, koguduses, kirikus, ühiskonnas, ma vastutan selle eest).  

  

Südamlik tänu Ennale, Endlale, Rajale, Maie Kasvandikule ja Maie Tavastele, Maarikale, 
Ilmile, Tiiule ja Karlile. Tänu kõigile teile on meist saanud tore ja teotahteline meeskond, 
kelle peale saab loota, kellega on rõõm ja julge edasi minna! Aitäh Mirjamile meie 
toimetamistes kaasa tegemise eest.! Aitäh õpetaja Marko, oled tark ja arukas suunaja, 
toetaja ja hea õpetaja. 

 

Lõpuks jagan Sinuga, hea lugeja, minu poolt hiljuti avastatud Jumalasõna: 
Nõuded abilistele… (1 Tm 3: 8-13) 

Niisamuti peavad abilised olema väärikad, kes ei ole kahekeelsed,                                  
kes ei tarvita liialt veini, kes ei ole liigkasuvõtjad, 

vaid kellel usu saladus on puhtas südametunnistuses. 

Neidki aga katsutagu enne läbi ja seejärel nad asugu teenima, 
kui on laitmatud. 

Niisamuti olgu naised väärikad, mitte keelepeksjad, 
vaid kained, ustavad kõigis asjus. 

Abilised olgu ühenaisemehed, kes lapsi ja oma peret hästi juhatavad. 
Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja 

rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse. 
Helve Hunt, diakooniatöö toimkonna juht 
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IN MEMORIAM MAIE JÄRVEKÜLG 
(01.11.1936 - 08.03.2010) 

  

8. märtsil  kutsus  Jumal  igavesse  rahusse  meie  koguduse  raamatupidaja  Maie Järvekülje. 

 Maie töötas meie koguduse raamatupidajana alates 2006. 
aasta algusest. Tänu Maiele on meie koguduses kaasaegsetele 
nõudmistele vastav ja laitmatult funktsioneeriv raamatu-
pidamine, mida võivad enda kohta öelda Eestis üsna vähesed 
kogudused. Raamatupidaja nõudlikule ja tihti tänamatule tööle 
võlgneme tänu ka selle eest, et meie koguduses on olnud 
aastaid stabiilne majandamine ja tasakaalus eelarved. 

 Kuigi Maie ei olnud Jaani koguduse liige, ei piirdunud tema 
tegevus kitsalt raamatupidamisega. Teadmishimulise inimesena 
võttis ta alati osa koguduse koosolekutest ja koolitustest, 
reisihuvilisena oli ta meiega kaasas nii suvistel ekskursioonidel 
kui ka külaskäikudel sõpruskogudustesse (viimati 2009. aasta 
suvel aset leidnud sõpruskoguduste päevadel Hollandis). 

 Kui mind 2007. aastal valiti Viljandi praostiks, palusin Maiel mind aidata koguduste visitee-
rimisel, mida ta iga kord lahkesti ja ilma igasuguse tasuta ka tegi. Nähes puudujääke väikeste 
koguduste raamatupidamises, pakkus ta alati konkreetselt oma abi. Eelmise aasta lõpus, juba 
haigena kodus viibides, aitas ta korrastada ja korraldada Kõpu ja Helme koguduste 
raamatupidamist.  

 Enne sõiduauto soetamist kogudusele tuli mul tihti ette perioode, mil vana auto oli päevade 
kaupa remondis. Tol korral olin juba harjunud sellega, et Maie sõidutas mind ja vajadusel ka 
mu peret, et hädavajalikud asjaajamised Viljandi piires saaksid kiiresti ja mugavalt tehtud. 

 Jään Maiet meenutama kui kohusetundlikku ja väga abivalmis kaastöötajat ning tasakaalukat 
ja rõõmsameelset inimest. Olen Jumalale tänulik selle eest, et Ta oma kirikule kingib inimesi 
nagu Maie, kellele saab toetuda ja kes annavad jõudu edasi minna. 

 Ometi, kui sõuame üle Viimse Jõe, siis muutuvad tähtsusetuks meie teened ja vajaka-
jäämised. Jääb vaid Jumala arm ja heldus, kes meid on loonud, lunastanud ja pühitsenud. 
Jääb osadus Temaga, kes on igavese armastuse ja elu allikas. Palun, et Igaviku Issand 
annaks Maiele patud andeks, jääks ustavaks armulepingule, mille ta pühas ristimises Maiega 
on sõlminud, ja kingiks talle osa igavesest rahust ja rõõmust õigete ülestõusmises. 
  

Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, 
ei karda ma kurja, 
sest sina oled minuga; 
su karjasekepp ja su sau, 
need trööstivad mind. 
                                (Psalm 23:4)      

          Marko Tiitus, koguduse õpetaja 
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TTTÄÄÄNNNAAAMMMEEE   KKKOOORRRJJJAAANNNDDDUUUSSSTTTEEELLL   AAANNNNNNEEETTTAAANNNUUUIIIDDD   
28.02 – 1179 krooni Koguduse perepäevaks aprillis  teenistusel osales 55 inimest 
07.03 – 347 krooni Aja Lehe väljaandmiseks  teenistusel osales 40 inimest 
14.03 – 616 krooni Agape-söömaaja korraldamiseks  teenistusel osales 43 inimest  
21.03 – 1081.20 krooni Palvushommikusöögi korraldamiseks  teenistusel osales 56 inimest 

   

TTTÄÄÄNNNAAAMMMEEE   MMMÄÄÄRRRTTTSSSIIIKKKUUUUUU   LLLIIIIIIKKKMMMEEEAAANNNNNNEEETTTAAAJJJAAAIIIDDD   
Raja Aardevälja 
Ludmilla Abel 
Raul Alliksaar 
Hedvi Annemägi 
Enna Audova 
Tiit-Uku Audova 
Ulrika Danziger 
Helve Hunt 
Kalle Kadalipp 
Tiia Kadalipp 
Hilda Kaljula 
Maie Kasvandik 
Leida Koorits 

Andrus Koppel 
Erna Koppel 
Enn Kullama 
Kaidi Kullama 
Endla Lehtme 
Alvar Lepp 
Eva Loodus 
Tarmo Loodus 
Kadi Lohu 
Tiiu Lätte 
Hillart Mirka 
Kalju Mirka  
Evi Trey 

Tiiu-Mai Mirka 
Silvi Mitt 
Anneli Männamaa 
Liis Männamaa 
Mati Männamaa 
Eda Paakspuu 
Dagmar Rannak 
Maie Reinert 
Enn Tammoja         
Marko Tiitus 
Merle Uba 
Urmas Uba 
Õie Univer 

Kristiina Vahemaa 
Linda-Elisabeth Tomson 
Katrin Thomson 
Marja-Liina Talimaa    
Tiina Vilberg 
Aivar Villems 
Taimi Välba 
Luule-Miralda Uibo 
Koidu Atonen 
Anneli Kont-Rahtola 
 
Alates 22.02 kuni 26.03 

 

HHHEEEAAA   SSSÕÕÕBBBEEERRR!!!   
Viljandi Jaani koguduses on üle 1000 liikme. 2010. aasta liikmeannetuse on kolme kuuga teinud 120 
koguduse liiget. Meie liikmeannetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb võimalikuks koguduse 
igapäevaelu korraldamise - kirik on meie jaoks alati soe ja valge ning koguduse töötegijate palgad 
õigeaegselt makstud.  
Kui soovid, et kogudus edastaks info Sinu poolt tehtud annetuste kohta Maksuametile, siis teata 
palun oma soovist koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood. 

 Oleme tänulikud annetuse eest meie kogudusele!  
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus ja juhatuse esimees Tarmo Loodus 

 

   PPPAAALLLJJJUUU   ÕÕÕNNNNNNEEE,,,   AAAPPPRRRIIILLLLLLIIIKKKUUUUUU   SSSÜÜÜNNNNNNIIIPPPÄÄÄEEEVVVAAALLLAAAPPPSSSEEEDDD   
 

01.04 Tamara Vahtramäe 52 
02.04 Maie Arba  56 
05.04 Tiia Kadalipp  50 
05.04 Marju Kindlam 64 
05.04 Heli Saamer  76  
08.04 Leida Koorits  87 
08.04 Maire Soa  71 
09.04 Jaak Luhakooder 51 
09.04 Linda Pukk  60 
10.04 Helve Hunt  55 
12.04 Hilda Kaljula  88 
14.04 Leili Mäe  75 
15.04 Maie Tavaste  80 

15.04 Lille–Astra Arraste  77 
18.04 Heino Johanson  80 
18.04 Laine Parrest  54 
19.04 Reet Mammon  63 
20.04 Taimi Kull  51 
22.04 Malle Liivak  68 
25.04 Linda Aru  87 
26.04 Gudmund Lepp  63 
26.04 Ebe Unt   59 
27.04 Andres Lepik  53 
29.04 Aavo Upan  57 
30.04 Helmi Siil  80 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI! 
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KKKIIIRRRIIIKKK   JJJAAA   KKKOOOGGGUUUDDDUUUSSSEEE   KKKAAANNNTTTSSSEEELLLEEEIII   OOONNN   LLLAAAHHHTTTIII      
 

ESMASPÄEVAL 15-18,  TEISIPÄEVAL 13-16,  
NELJAPÄEVAL 13-17,   LAUPÄEVAL  10-13,  

PÜHAPÄEVAL  9 – 9.45 JA PÄRAST JUMALATEENISTUST  
(sissepääs käärkambri uksest) 

 

KOLMAPÄEVAL JA REEDEL ON KIRIK KINNI 
 

ÕÕÕPPPEEETTTAAAJJJAAA   MMMAAARRRKKKOOO   TTTIIIIIITTTUUUSSSEEE      KKKÕÕÕNNNEEETTTUUUNNNNNNIIIDDD   OOONNN   
 

TEISIPÄEVAL  KELL 13-16 JA NELJAPÄEVAL KELL 14-17 
 

PPPIIIHHHIIIAAAEEEGGG   
 

TEISIPÄEVAL KELL 16-17 VÕI KOKKULEPPEL 
 
 

Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi                                                          e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
Telefon kirikus  43 33 000                                                                                       www.eelk.ee/viljandi.jaani 
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94                                                                  e-post: marko.tiitus@eelk.ee 
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67                               Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04 

AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg 

OOOSSSAAALLLEEE   SSSÕÕÕPPPRRRUUUSSSKKKOOOGGGUUUDDDUUUSSSTTTEEE   PPPÄÄÄEEEVVVAAADDDEEELLL   
AAAEEEGGGIIIDDDIIIEEENNNBBBEEERRRGGGIIISSS   

Traditsiooniline Eindhoveni, Greifswaldi, Jaani ja Aegidienbergi 
koguduse sõpruskohtumine on suvel 10.-13. juunil Aegidienbergis 

(http://www.friedenskirche-aegidienberg.de). 
Ühised vestlusringid, palvused ja jumalateenistused ning väljasõit lasevad  

tutvuda sõpruskoguduste elu ja tegevusega. Majutus on peredes.  
Reisilistel endil tuleb tasuda lennupiletite eest Tallinn-Frankfurt-Tallinn. 

 

Kui soovid liituda meie koguduse esindusega või saada sõpruskohtumise 
kohta täiendavat infot, võta palun 15. aprilliks ühendust õpetaja        

Marko Tiitusega (5341 3394, marko.tiitus@eelk.ee). 
 

SSSUUUUUURRR   TTTÄÄÄNNNUUU   VVVAAABBBAAATTTAAAHHHTTTLLLIIIKKKEEELLLEEE!!!   
RAJA AARDEVÄLJA – kiriku kaunistamise eest 
MEELIS SUURKASK – lillede hooldamise eest 
MIRJAM TIITUS – eakate pärastlõuna korraldamise eest 
MAIE TAVASTE, RAJA AARDEVÄLJA,                                                
HELE-MALL KIVISTE – kiriku koristamise eest            


