Tõesti, see oli Jumala Poeg!
(Matteuse 27:54)
Ma suudan kõik Tema läbi, kes teeb mind vägevaks.
(Filiplastele 4:13)
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ÕPETAJA MARKO TIITUS — 10 AASTAT JAANI KOGUDUSE ÕPETAJANA
Õpetaja Marko Tiitusel täitus 1. aprillil 2015 kümme aastat teenimist Viljandi Jaani kirikus. See on olnud Jumala armu ja õnnistusega
täidetud aeg, koguduse keskel on jagatud rõõmu ja muret ning on olnud palju ühiseid kosutavaid hetki. Sel puhul kutsub Viljandi Jaani
koguduse juhatus teid, head koguduseliikmed, koostööpartnerid, ametikaaslased ja sõbrad,
10. aprillil kell 17 Viljandi Jaani kirikusse muusikalisele tänupalvusele „Kiida, mu hing,
Issandat!“. Palvusel teenivad piiskop Joel Luhamets ja õpetaja Marko Tiitus, musitseerivad sõbrad
Kristel Aer, Marko Mägi, Margus Põldsepp ja teised. Kell 18-20 järgneb koosviibimine Jaani
koguduse pastoraadis Kondase Keskuse ruumides.Võimalusel palume tulekust teada anda tel
53 442 412 (Mirjam) või e-postil viljandi.jaani@eelk.ee
Lillede ja kingituste asemel palume teha annetus a/a EE062200001105890004 (Marko Tiitus) või
kohapeal. Poole annetuste summast kasutab õpetaja Marko Tiitus ametirõivastuse soetamiseks,
poole annetab projekti „Tornikell meie linnas“ toetuseks.
Olete oodatud!

KOGUDUSE MUUSIKAELU ON HOO SISSE SAANUD
Alates veebruarist on koguduse muusikatöös toimunud väike elavnemine – tööd
alustas lauluansambel, paastuajal käib
laupäeviti koos psalmilaulu- ja gregooriuse laulu grupp ning toimunud on ka
mitu orelikontserti. Kuid loodetavasti
pole see veel kõik – koos laulda võiksid
ka lapsed, orelikontsertidest võiks saada
traditsioon ning ettevõtmisi võiks olla
veelgi. Koguduse muusikatöö võimalused on piiramatud.
Lauluansambel koosneb praegu
ainult naishäältest ja on veel küll
väikesearvuline, aga see-eest
tubli. Juba on seljataga esimesed
ülesastumised
emakeelepäeva
kontserdil ning palmipuudepühal, ees on ootamas Tartu vaimulik laulupidu, mille repertuaari on ka juba hoolega õppima
asutud. Et Viljandis on hea pinnas rahvamuusikale, siis on ka
lauluansambli kavas palju vaimulikku rahvamuusikat: mitmeid
rahvakoraaliseadeid Tuuliki Jürjo ja Kadri Hundi sulest ning osi
Tuuliki Jürjo „Rahvalaulumissast“.
Siiski loodame endi hulgas ka meeshääli
kuulda, sest suurem enamus maailma
kooriloomingust on kirjutatud ikka segakoosseisule. Psalmide ning gregooriuse
koraalide laulmist on Jaani kirikus
varemgi harrastatud, ning nüüd saab
ülestõusmispühadel taas vanas stiilis lau-

lu kuulda. Selleks käib igal laupäeval
koos psalmlaulugrupp.
Kontserte on Jaani kirikus alati armastatud, kuid enamasti on neid korraldanud
kollektiivid või produtsendid väljastpoolt
Jaani kirikut. See tingib ka, et kirikus
kostuvat helipilti ei kujunda kogudus ise,
vaid tuleb leppida pakutavaga.
Loomulikult on pakutu hulgas palju
väärt muusikat. Ka pillide ning reper-

tuaari valik on tihti asjakohane ning mitmekülgne, kuid pillide kuningas orel on
siiamaani küll liiga vähest kasutust leidnud. Kuigi Jaani kirikus asuv orel on nö
„humanitaarabi“, kasutatud, osaliselt
korrast ära ja mitte kõige parema dispositsiooniga, siiski on seal võimalik
kontsertteostega üles astuda. Selleks on
kavas suvine kontserdisari „Jaani suve-

muusika“, mis algab juunis ja kestab augusti lõpuni. Kuulata saab nii oreli
soolokontserte kui ansamblikontserte,
kus oreliga koos musitseerivad lauljad
või instrumendid: oboe, mandoliin, flööt
või saksofon.
13. juunil kell 14 kõlab Maarjatemaatiline kava „Ave Maria“, tähistamaks
kaheksa sajandi möödumist Eesti nimetamisest Maarjamaaks. Laulab
sopran
Kaia Urb, mandoliinil mängib
Alina Sakalouskaya ning orelil
saadab Tallinna Toomkiriku organist Kadri Ploompuu. Kontsertide
algusaeg on alati sama – laupäeval kell 14.00. Kuulda saab
muusikuid mitmelt poolt Eestist –
Tallinnast, Keilast, Tartust, Narvast, Viljandist, aga ka Venemaalt Ivangorodist ja Moskvast.
Kontserdisarja täpne kava ilmub
maikuus.
Loomulikult on suureks väljakutseks muusikutele ka loodav
kellamäng Jaani kiriku tornis.
Alates 4. juunist, mil toimub
kellamängu avatseremoonia õhtul kell
22.00, saab kellahelinat kuulda iga päev.
Millist muusikat – seda teab praegu vaid
Jumal taevas. Loodame, et Tema juhatusel kõik kaunid plaanid ka korda
lähevad. Iga annetus toob kellamängukellad meile lähemale!
Tuuliki Jürjo,
koguduse muusikajuht
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KIRIKUKELLADE
HELIN
Tänavune aasta on meie koguduses kirikukellade aasta. 17. aprillil sõidame Viljandist väikese delegatsiooniga Saksamaale Gescherisse, et olla juures kahe
uue kirikukella, Johannese ja Franciscuse valamisel. Mai alguses jõuavad kellad
Saksamaalt Viljandisse. Rahvusvaheliste hansapäevade avaõhtul, 4. juunil kell
22 heliseb kirikutornis esmakordselt 25st kellast koosnev kellamäng.
Millest kõnelevad kirikukellad, millist
sõnumit ja kutset kannab endas nende
helin? Kiievi vaimuliku Andrei Tkatšovi
raamatus „Imede maa ja teised jutustused” on lugu, mille rääkis preestrile ühe
Baltikumi linna teepoe perenaine. Ta kõneles oma pojast ja sellest, kuidas ta kahekümneaastasena tahtis teha aborti –
mees oli ta maha jätnud, sõbranna leppis arstiga kokku, tädi andis raha ja neiu
läks haiglasse. Keegi polnud temaga kunagi millestki tõsiselt rääkinud.
„Haigla akna taga on kirik. Ja seal algab
teenistus. On mingisugune püha. Ja
järsku hakkavad kellad lööma! Nende
heli sööstab kabinetti, mina aga leban
laiali aetud jalgadega toolil. Doktor kõlistab kõrval oma kirurgiliste instrumentidega… Järsku tõukab mind mingi seletamatu jõud püsti, ma panen riidesse ja
torman nagu püssikuul kabinetist välja.
See kirikukellade helin on mul siiamaani
kõrvus. Ma kuulen seda alati, kui ma
oma poissi vaatan. Hirmus on mõelda, et
teda ei olekski praegu minu kõrval.”
Vaat siis, milline vägi ja sõnum on kirikukellade helinas! Hea sõber, eelolevatel
kuudel saad ka sina oma annetusega
kaasa aidata selleks, et järgmiste aastakümnete ja aastasadade jooksul puhastaksid kirikukellad Viljandis inimeste hingi ja elusid. Ehk jääb mõnigi halb tegu
tänu kirikukellade helinale tegemata ja
mõnigi inimene jääb ellu või veel enam,
leiab igavese Elu Jeesuses Kristuses.
Peatselt kuulutavad kirikukellad meile
taas uue ajastu algust: Kristus on üles
tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Õnnistatud rõõmuaega!
Marko Tiitus
koguduse õpetaja

LASTE PÕNEV KIRIKUÖÖ

Laste kirikuöö on aina enam populaarsust kogumas. Märtsi esimesel nädalalavahetusel kogunes 17 last ja vanemat laste-,
noorte- ja peretöö toimkonna
korraldatud kirikuööle.
Laupäeval kogunesid osalejad
Lastemaja juurde. Terrassilt anti
avastart maastikumängule, mille
käigus lapsed leidsid lossimägedest erinevatest peidukohtadest saladuslikud paberirullid, kus olid kirjas mängud,
mis õhtu jooksul kavas läbi teha.
Õhinat ja saginat oli palju. Vajalikud juhtnöörid õhtuks leitud,

suunduti kiriku keldrisaali. Keldrisaalis seati end koduselt sisse.
Mõne hetkega olid lastel riided
nagisse riputatud, sussid jalga
pandud ja magamistarbed seina
äärde ladustatud. Mängudeõhtu
võis alata.
Aga mis on mängudeõhtu
ilma sooja söögita? Toitlustamise eest hoolitsesid Maarja
Niinepuu ja Mari Lehestik.
Maarja valmistas suure potitäie frikadellisuppi, Mari oli
küpsetanud
vahepaladeks
hunnikute viisi saiakesi. Söögipalve eeslaulja kohustused
võttis endale vabatahtlikult
väike Joosep Mattias, kes
nakatava õhinaga pani söögilaulu laulma lauatäie lapsi. Õhtu
keldrisaalis möödus märkamatult. Lapsed sulandusid ühtseks
pereks läbi mängude.
Pühapäevahommikuseks peremissaks valmistati ette väike näitemäng halastaja samaarlase
loole põhinedes. Juhendajaks
olid Kalmer Liimets ja Kerly Ritval. Näidendi lavastamine oli nii
hoos, et järgmised planeeritud
ettevõtmised tahtsid vägisi ajahätta jääda. Missa ühislaulud
said läbi lauldud Tuuliki Jürjo
käe all. Piret Päär jutustas küün-

lavalgel lastele muinaslugusid.
Nii mõnelegi nooremale osalejale hakkas uni silma tükkima. Õhtu lõppes ühise laulmise ja mängimisega Annika Mändmaa seltsis. Piret ja Annika on läbi suvise
folgi Viljandi lastele nii tuttavad,
et lapsed palusid neilt lausa soovilugusid.
Öörahu võttis lapsed enda hõlma alla. Mõni poiss püüdis veel
magamiskotis "õunaussi" mängida, aga muljete- ja teguderohke õhtupoolik oli teinud oma
töö ja uni saabus õige pea.
Pühapäevahommik algas hommikupudruga, pakiti asjad ja
oligi aeg peremissale minekuks. Kirikusaal oli tavalisest
rohkem saginat täis, lapsed
ootasid silmade särades oma
kaasateenimist. Peale missat
ootas kõiki kirikukohv ja värskelt küpsetatud vahvlid: Mari
hommikuüllatus lastele.
Laste endi muljed kirikuöölt:
Mis meeldis kõige rohkem?
Mängimine, kirikus magamine,
kiriku pildimäng, juttude kuulamine, õhtukontsert, maastikumäng, halastaja samaarlase
etendus, õhtusöök, sõpradega
koosolemine.

Mis võiks teinekord teisiti või
lisaks olla?
Veel rohkem mänge, etendus
võiks olla kostüümidega.
Küsimusele, kas lapsed tahavad ka edaspidi taolistel ettevõtmistel osaleda, oli üksmeelne vastus: jaa!
See räägib iseenda eest ning on
tunnustuseks ja tänuks korraldajatele, kes valmistasid kirikuöö ette oma heast tahtest ja
vabast ajast.
Jana Kaseoja
Laste– ja peretöö
toimkonna liige
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SAGAVOLLI SAADIK ON KERLY RITVAL
laval olla, vaid kogu näitlemise
protsessis osaleda. Veel tegelen
kunstiga, mulle meeldib maalida,
meelisobjektideks on inimesed ja
loodus. Kui vähegi võimalik, käin
matkamas, loodus pakub nii palju
rõõmu.

Koguduse välissuhete toimkond
valis 3 kandidaadi hulgast järgmiseks
õppeaastaks
Sagavolli
rahvaülikooli õppima Kerly Ritvali.
Kerly Ritval, kes Sa oled?
Olen 18-aastane Viljandi Gümnaasiumi kunstisuuna õpilane. Olen linna
lähedal maal kasvanud laps. Mulle
meeldib öelda JA, kogeda elus võimalikult palju ja olla positiivse suhtumisega.
Mis on Sinu huvialad?
Mulle meeldib näidelda. Mitte ainult

Looduse hoidmine on mulle
hingelähedane teema, seepärast
korraldan oma koolis ka dokumentaalfilmide klubi PULT. Tähtis
on ka vaimse ja füüsilise tasakaalus hoidmine. Käin Eve Noormetsa juures tantsimas kaasaegset
tantsu, suur side on mul ka rahvatantsuga, millega praegu ei tegele, kuna kõigeks ei jätku aega.

da midagi täiesti uut, mul on mingi
imelik tahtmine üksinda maanduda
võõras keskkonnas, võõra keele
sees ja seal hakkama saada.
Mul on tunne, et tänapäeval tahavad
enamus noori sellise tee läbi käia. Ka
mul on taoline tung tekkinud juba varases teismeeas loetud raamatutest.
Kohe meenub ka August Sanga luuletusest värss: „ /Veel ei taha heaks
ja vaikseks/ veel ei taha vanaks!/“

Minu erialaks järgmisel õppeaastal
Sagavolli rahvaülikoolis saab ekstreemsport. Kui siiani on vaimutöö
kõvasti üle kaalunud füüsilise ning
siseruumides veedan tunduvalt rohkem aega kui väljas, siis nüüd saab
Meeldib veel end tuulutada jooksmi- mul olema võimalus keerata kõik
se, suusatamise ja jalgrattasõiduga. vastupidi ja ma olen põnevil, mis
Tegelen väljaspool kooli veel paljude saama hakkab.
asjadega, koolipäev lõpeb kell kolm Muidugi vaimutööd jätkub ka Norras
päeval ja peale seda on mul veel 10
kõvasti, tuleb ju selgeks saada norra
tundi aega, et elu nautida!
keel, mis on jällegi ka üheks põhjuseks Norra minekuks. Boonuseks on
Miks tahad õppida Sagavolli rahveel kooli asukoht geograafiliselt
vaülikoolis?
imeilusas paigas, kristlik ja tore seltsPõhjused, miks tahan õppida Saga- kond ning piibliõpe.
volli rahvaülikoolis, muutuvad pidevalt, mida rohkem sellele mõtlen, seKüsis Mirjam Tiitus,
da enam neid tekib. Esiteks, et kogesekretär-juhiabi

KOHTUMINE NORRA SÕPRADEGA
4.-6.märtsini külastasid Viljandit viis
noort leerilast koos diakon Ivar Solbuga norra Sauheradi ja Nesi kogudusest. Pooleteise päeva sisse mahtusid noorteõhtu kiriku keldrisaalis,

Viljandi Jakobsoni Kooli ja Viljandi
Gümnaasiumi külastus, linnatuur ja
bowlinguõhtu. Viljandist edasi suundusid noored Tallinnasse Peeteli kogudusse.
Külalised saabusid 4.märtsil täpselt
kokkulepitud ajal. Olime õigeaegse
saabumise eest eriliselt tänulikud,
sest samal ajal toimus Norras lennutöötajate streik ja eelmisel päeval olin
saanud Ivarilt mureliku meili, kus ta
andis teada, et lendudega võib prob-

leeme esineda. Kohale jõudes
selgus, et streik oli selleks hetkeks haaranud eelkõige kohalikke lende ja rahvusvahelised
lennud kulgesid plaanipäraselt.
Vastuvõtuks oli diakooniatoimkond katnud laua, kus vahetasime esimesi uudiseid. Meie
poolt olid lisaks vastu võtmas
meie koguduse leerilapsed ja
Kerly Ritval. Kerly tõestas end
kohe võimeka noortejuhina, organiseeri-des sissejuhatuseks
tutvumismänge. Õhtu teises
pooles tutvustas õpetaja Marko
eesti luterlikku kirikut ja rääkis meie
kogudusest.
Järgmine päev algas noortele Jakobsoni koolis, kus neid võõrustasid kooli 8.c klassi õpilased. Üheskoos osaleti ka inglise keele tunnis, kus võõrkeele, videote ja töölehe vahendusel
üksteise riikidest, inimestest, kommetest ja koolielust rohkem teada saadi. Peale ühist lõunasööki kooli sööklas viisid Maarja-Liis, Helena ja
Sandra külalised linnatuurile, mis

lõppes Viljandi Gümnaasiumis.
Gümnaasiumi tutvustasid direktriss
Ülle Luisk ja sama kooli õpilane Birgitta Mölder. Õhtu lõppes ühiselt
Männimäel bowlingut mängides.

Kokkuvõttes jäid külalised reisiga
rahule, kuigi tagasiteel nad streigist
ei pääsenud - kojulend viibis ja külalised olid sunnitud 11 tundi lennujaamas oma lendu ootama…
Enna Audova,
norrakate vastuvõtu korraldaja
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10 aastat
Viljandi
Jaani
koguduse
teenimist
Intervjuu
koguduse
õpetaja

Marko
Tiitusega
Oled pühendanud oma elu Jumala ja
kiriku teenimisele. Mida see Sinu jaoks
tähendab?
Kitsamalt võttes on Jumala ja kiriku teenimine seotud konkreetsete ametite ja ülesannetega: olen Viljandi Jaani koguduse
õpetaja, Halliste Püha Anna koguduse
hooldajaõpetaja, Usuteaduse Instituudi
praktilise teoloogia lektor. Peatselt on täis
saamas minu teine nelja-aastane ametiaeg Viljandi praostkonna praostina, jaanuaris valis Kirikukogu mind konsistooriumi ehk kirikuvalitsuse liikmeks, jumalateenistuselu- ja haridusassessoriks,
kus minu kureerida on meie kiriku liturgiline elu, kirikumuusika ja haridusvaldkond
alates kirikulasteaedade ja –koolide tegevusest kuni teoloogilise kõrghariduseni
välja.
Seda kõike on tegelikult päris palju ja just
praegu, nende ridade kirjutamise aegu,
olen otsustanud pisut aega maha võtta,
oma tegevussuundi, eesmärke ja prioriteete vaagida, et fookus ära ei kaoks.

Olen täielikult nõus ametivend Tauno Toompuuga,
kes äsjaseid Riigikogu valimisi vaagides tõdes:
„Vaimulikule inimesele, kristlasele on viimselt kõik tegevus vaimulik tegevus. See
on seotud tema usuga
Jumalasse ja toitub sellest.
Nii võib ka näiteks riigikogu
valimisteks kampaania tegemine osutuda vaimulikult
võimsaks kogemuseks endale ja misjonisündmuseks
teistele.”
Ma ei ole vaimulik üksnes
liturgiat teenides ja sakramente pühitsedes, vaid ka
kõigis teistes rollides, mida
mulle on usaldatud või mida
enesele kanda olen võtnud –
olgu siis Eesti Kiriku kolumnistina või Viljandi Linnavolikogu liikmena, kellamängu
jaoks annetusi kogudes või
Jaani Lastemaja lapsevane-mate
koosolekut
juhtides. Isegi maakodus
kohalikult ehitusettevõtjalt
killustikku tellides ütles ta
mulle juba teisel kohtumisel:
„Ma guugeldasin sind ja
sain teada, et oled kirikuõpetaja!”
Mõnes mõttes on paratamatu, et vaimulik peab
tänases Eesti ühiskonnas
olema aktiivne ka väljaspool oma liturgilist ja pastoraalset teenimist, et
kõnetada neid inimesi,
kes kirikusse sageli ei
jõua. Kõige rohkem meeldib mulle endale siiski
jumalateenistusi pidada,
ristida, laulatada, matta ja
pihti kuulata ning koguduse töövaldkondi juhtida ja arendada – see
on mu kutsumus ja privileeg, mida ma ei
tahaks vahetada ühegi teise ameti vastu.

misega. Kogen suurt usaldust, kui üks
inimene või perekond palub mind
saatjaks oma elu kõige erilisematel ja
intiimsematel silmapilkudel – kui pruutpaar astub altari ette või matuselised
kõnnivad ümber avatud puusärgi, on minulgi enamasti pisar silmas.
Ma ei jaga nende arvamust, kes peavad
eestlast tuimaks ja kinniseks inimloomaks – meis on väga palju hoolivust,
tundlikkust ja tänulikkust, mida me ei armasta ehk ülemäära eksponeerida, aga
vaimulik saab kõigest sellest ilusast osa,
mis inimese hinge on kogunenud.
Isiklikus plaanis on eredad hetked seotud
laste sündimise ja kasvamisega, lasteaeda ja kooli minekuga, rõõmude ja valudega. Isaks olemine on erakordne õnnistus
ja eesõigus. Täna hommikul ütles neljaaastane Maarja mulle: „Ma armastan Sind
rohkem kui Triibut!” See oli tõeline kompliment - meie peres, kus kass Triibu on
väga kõva tegija.
Suurt rahuldust pakkus mulle oma esime-

se raamatu „Elusama elu poole” koostamine ja väljaandmine, ehk on sellest rõõMissugused on olnud eredamad het- mu ja tuge mõnele teiselegi.
ked Sinu ja koguduse elus?
Loomulikult on ka koguduse elus olnud
August Gailit on ühes novellis võrrelnud tipphetki, mille nimel on tulnud tööd teha
inimese elu palvehelmestega, kus igal ja vaeva näha, kuid mis on selle kuhjaga
helmel või pärlil on oma tähendus – nii- ära tasunud. Näiteks 2008. aasta frantpea, kui hakkad üht pärli teistele eelista- siskusepäev, kui Tõnis Mägi pani esmama või teistest enam imetlema, pole su kordselt käed meie uue Estonia klaveri
käes enam palvehelmed, vaid ehe. Tu- klahvidele ja kõlas „Looja, hoia Maarjaleks taotleda niisugust elu, kus iga hetk maad”. Olime võtnud riski koguda aastaon kingitus Jumalalt, hinnaline ja kordu- ga annetusi pool miljonit eesti krooni
matu ime. Ometi jääb see sageli kätte- maksva kontsertklaveri ostmiseks ja siis
oli unistus täitunud!
saamatuks.

Laiemalt vaadates, elukutse ja elu kutse
on midagi enamat kui liidetavate, üksikute ametite ja ülesannete, summa. Oma
raamatu „Elusama elu poole” saatesõnas
olen kirjutanud: „Oma vaatenurgast pean
elusama elu taotlemist ja elusama elu
poole liikumist motoks või ühisosaks, mis
– kui mitte alati tegelikkuses, siis vähemasti püüdlusena – seob mu enda elu ja
teenimise erinevad tahud ja valdkonnad
tervikuks. Küllap kehtib see ka Kristuse
Kiriku kohta – tema õpetus, liturgia ja pärimus moodus-tavad keskkonna, milles nii Vaimulikuna on mu jaoks alati erilised Või mullune 31. märts, kui avas uksed
üksikisik kui kogudus ja kogukond saavad need silmapilgud, mis seotud ristimiste, Jaani Lastemaja. Paar kuud varem olin
laulatuste, matuste ja nendeks valmistu- mõelnud lapsehoiuteenuse kävitamist
kasvada ja elada elusamalt.”
toetavast projektist loobuda – ei olnud
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ühtki nõuetele vastavat töötajat, polnud
lapsi. Ja siis oli korraga kõik lahenenud –
nii inimeste- kui rahaprobleemid ning
maja oli täis lapsi, soojust ja valgust.
Praegu ootan seda hetke, mil ühe tavalise pühapäeva hommikul kõlab Jaani
kiriku tornist kellamängul Bachi „Wachet
auf, ruft uns die Stimme“.
Meenuta mõnd naljakat seika oma teenimisajast Jaani koguduse õpetajana
Eakate pärastlõunale oli külaliseks kutsutud uus Viljandi sotsiaalameti juhataja.
Kohvilauas küsis ta minu käest, mis asi
on patt (abilinnapea oli just talle helistanud ja pärinud: kas oled pattu teinud, et
kirikusse läksid?) Mina vastasin: „Kallista
mind natuke, eks siis näed!” Nägus
daam jäi mulle üsna pika pilguga otsa
vaatama. Eks mina eeldasin vaikimisi, et
„Viimne reliikvia” on kõigil peas…
Kui Viljandis teenis veel Mart Salumäe,
siis aeti teda alatasa segamini Tarmo
Loodusega. Ühesugused Jakobsoni habemed, sama kasv. Kord istusime Pauluse kirikus kõrvuti Peeter Paenurmega,
kes on Mardi õepoeg. Ta näitas kõrval
istuvale Loodusele ja ütles: Mart on ikka
nii Tarmo Looduse moodi läinud, peaaegu arvaksin, et Loodus istub seal.

poliitilisi eelistusi, erinevat suhtumist kooseluseadusse jne. See on loomulik – nagu ka see, et mõnele vahendab Jumala
ligiolu kõige paremini ülistusmuusika ja
teisele Arvo Pärdi looming. Jumal ei ole
tahtnud meid luua ühe šablooni järgi
vormitud tinasõduriteks, vaid isiksusteks.
Kuid on oluline, et me kristliku kogudusena püsiksime Jumala Sõnal ja pühadel

sakramentidel ning liiguksime samas suunas. Ning väga oluline on ka see, et me
võtaksime vendade ja õdedena mitte üksnes neid, kes on meie sarnased, vaid ka
neid, kes mõtlevad teisiti kui meie – just
niimoodi mõistan ma tolerantsust.

Vähetähtis pole ka kogudusel majanduslik stabiilsus – tasakaalus eelarve, korras
ja puhas kirik, vahendid igapäevaseks
tööks, võimalus maksta vaimulikule ja
Ühte laulatusproovi oli tulnud kaasa pruu- teistele töötegijatele väärilist tasu. Kaudi vanaema, kel oli iga asja kohta oma
arvamus ja lõpuks muutus see üsna tüütuks. Küsisin viisakalt, ent resoluutselt,
kas vanaema soovib ise noorpaari laulatuse läbi viia või usaldab selle minu hooleks. Vanaema solvus ja ütles, et läheb
siis hoopis minema. Seepeale läksid
noorte silmad särama ja nad tänasid
mind, et olin aidanud neil ülihoolitsevast
memmest vabaneda, et valmistuda laulatuseks kahekesi.
Mis valmistab Jaani koguduses kõige
rohkem rõõmu?
Rõõmu valmistavad inimesed, kes meie
kogudust omaks ja kalliks peavad ning
selle kestmiseks ning arenguks panustavad. Olen Jaani koguduses õppinud tundma ja hindama väga paljusid elusaid ja
ilusaid inimesi – mõned neist on tänaseks
juba igavikku kutsutud. Mõtlen sõbrale ja
heale muusikule Sass Sünterile, kes meil
palju kordi laulis, pilli mängis ja mõtiskles.
Mõtlen Laine Kübarale, kes siis, kui mina
Viljandisse tulin, meil kiriku valvurina töötas – väga soe, abivalmis ja eluterve
hoiakuga naine. Meelde tuleb Aliine Roid,
kes oli pärit Raikkülast ning tundnud nii
Uku Masingut kui Evald Saagi, väga isamaaline proua.
Rõõmu teeb see, et koguduses on toetav
ja rahumeelne õhkkond ning hoolivad ja
lugupidavad suhted inimeste vahel. See
pole mitte alati niimoodi olnud ja seda
enam oskan praegust olukorda hinnata.
Luterluse eripära on, et kogudusse ei
kuulu kõigis üksikasjades samasugust
maailmavaadet jagavad inimesed: olen
meiegi koguduses kohanud erinevaid

Kõige suurem rõõm on sellest, et Kristus
käib meie eel (Mk 10:32) – need sõnad
on kirjutatud Viljandi praosti ametiristile,
mida olen kaheksa aastat kandnud. Ilma
Temata ei suuda me midagi.
Kas Sa oled praegu seesama Marko
Tiitus, kes aastal 2005 Jaani koguduse
teenimist alustas?
Jah ja ei. Olen vanem ja hallipäisem.
Kasvanud on kõht ja perekond. Kindlasti
on minu positsioon Eesti Kirikus täna
teistsugune kui kümne aasta eest, mil olin
ikkagi alles algaja. Kümne aasta jooksul
on kogunenud märkimisväärne pagas
inimsuhetest ja elukogemusest. Usun, et
olen õppinud ka vigadest ja mõnedki teravad nurgad on ehk saanud pehmemaks
lihvitud.
Oma põhiolemuses olen aga ikka seesama Marko Tiitus, kes kümme aastat
tagasi pika patsi, naise ja lapsega Juurust Viljandisse tuli. Minu eluväärtused ja
sihid ei ole muutunud ja küllap see kehtib
ka põhiliste isiksuseomaduste kohta. Inimese elu koosneb erinevatest etappidest
või järkudest, aga need ei kao lõppedes
olematusse. Kusagil minus on alles ka
väike Marko, kes poisipõnnina suvel maakodus naabritädi lehma Lillit karjamaalt
ära tõi, või see häbelik noormees, kes
muusikakoolis rohkem kui ühele neiule
armastuskirju kirjutas (tõsi, enamasti jäid
need kirjad saatmata).

Sinu sõnum koguduse liikmetele – Aja
Lehe lugejatele
Kui tohib, siis loobun võimalusest moto
või kõikehõlmava elujuhise sõnastamisest. Õnneks on valimised ja valimisloosungid selleks korraks seljataga.
Kes tahab minu sõnumit kuulda, tulgu ja
küsigu – ma ütlen talle! Samuti võib mu
sõnumit kuulda pea igal pühapäeval, kui
ma Jaani kiriku kantslisse astun. Kolmas
võimalus – hankige mu raamat „Elusama
elu poole”, mis annab hea ülevaate
sellest, mida ma vaimuliku, teoloogi ja
inimesena oluliseks pean ning mille poole
püüdlen ja teisigi juhatan.
Küll aga tänan kõiki lehelugejaid, koguduseliikmeid, sõpru ja vaenlasi – aitäh, et
olete mind välja kannatanud, mulle toeks
olnud ja minu eest palvetanud.
Aitäh, et olete
geltki mitte kõik kogudused Eestis ei saa mind õpetanud,
seda enesestmõistetavaks pidada. Ma- igaüks omal
jandusliku stabiilsuse loojaks on kogu- viisil.
duseliikmete armastus, pühendumine ja Teile, head
annetused, sõpruskoguduste ja linna tugi. teekaaslased,
kuulub mu tänu
Vaimulikuna teeb mulle rõõmu see, et ja lugupidasiinsed inimesed ja olud suudavad mind mine.
jätkuvalt inspireerida – loomulikult olen
mõnikord väsinud, kuid kümne aasta järel
Vastused
ei tunne ma end tühjaks pigistatu või ampani kirja
mendununa. Vastupidi – on nii palju seMirjam
Tiitus
da, mida tahaks üheskoos koguduse ja
linna heaks ära teha!
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Nagu Aja Lehe eelnevatest numbritest
lugeda, viib Viljandi Jaani kogudus koostöös Viljandi linna ja vallaga läbi mahukat
projekti „Tornikell meie linnas“, mille eesmärgiks on koguduse, linnaelanike ja
ettevõtjate ühisel jõul rekonstrueerida
Jaani kiriku tornikellad ning paigaldada
kirikutorni 25-st kellast koosnev kellamäng. See kõik saab valmis juunis toimuvateks rahvusvahelisteks hansapäevadeks. See on ilus kingitus koguduse poolt
tervele Viljandimaa rahvale!

Vastvalatud tornikellad jõuavad Viljandisse maikuu keskpaigas. Siis saavad need
esialgu kirikusse vaatamiseks välja pandud ning toimuvad teemakohased ekskursioonid kõigile huvilistele.

nimelist annetajat summas 1500 eurot
ühe kella eest. Kellale graveeritakse annetaja või temale kalli inimese nimi —
juhul kui kell pühendatakse isa või ema
mälestusele, kingitakse lapsele või armsamale. Nii kõlavad nimelised kellad kaunites meloodiates veel sajandeid. Samuti
võib nimelise kellamängukella jaoks annetuse teha suguvõsa, sõpruskond või
selts.
Soovist soetada endale Jaani kiriku
tornis nimeline kellamängukell anna
palun teada hiljemalt 30. aprilliks
(marko.tiitus@eelk.ee).

Uute tornikellade Franciscuse ja Johannese pühitsemine
on 31. mail Projekt „Tornikell meie linnas” on mõelhommikusel kolmainupüha jumala- dud ühendama mitte ainult ettevõtjaid ja
suurtoetajaid, vaid kõiki koguduseliikmeid
teenistusel.
ning linna ja maakonna elanikke – me
OÜ Mäeväli Orelitöökojaga sõlmitud igaüks saame tornikellade kõlamiseks
töövõtulepingu järgi on Viljandi Jaani anda oma panuse, annetades ükskõik kui
kiriku kellasüsteemi renoveerimise
Kellamängu motoks on piiblisalm „Tulge kogumaksumus 89 281 eurot. Selle suure või väikese summa. Tänaseks on
tagasi, inimlapsed!” (Psalm 90:3). Kui eest valatakse ja paigaldatakse kaks väikeannetajad annetanud üle 4000 euro.
vaadata konteksti, siis eelneb Piiblis sel- uut tornikella, suurtele tornikelladele Meie eesmärk on koguda kahe kuuga
veel 11 000 eurot.
lele lause: „Sina viid inimese jälle põrmu lisatakse
elektrilised
helistamisja ütled: Tulge tagasi, inimmasinad ja digitaalne See on suur summa, aga meie kogulapsed!“ See tähendab viiprogrammkell kella- konnale kindlasti jõukohane. Meie kogudet kutsele Jumala juurde
de automaatseks toi- duses on ca 350 liikmesannetajat, kellest
peale mai-se elu lõppu. Eks
mimiseks. Kogukon- tänaseks on projekti „Tornikell meie
sellegi teadvustamine ole
nale ja linna külalis- linnas” heaks nimelise annetuse teinud
üks kirikukellade funkttele kuulamiseks pai- mõnikümmend inimest.
sioon. Kuid sõnu: „Tulge
galdatakse 25-st keltagasi, inimlapsed!“ saab
last koosnev kella- Kui ülejäänud kolmsada inimest anvõtta laiemalt. Kiriku kellamäng ja paigalda- netaksid igaüks 10 eurot, teeks see
mäng võiks kutsuda koju ja
kokku 3000 eurot. Kui iga 10 euro
takse uued kellatoa
kodulinna tagasi neid, kes
annetaja leiab oma lähikonnast veel
kõlaaknad.
on läinud kaugele. Võiks
kellegi, kes annetaks samuti 10 euProjekti
„Tornikell
kutsuda tagasi üksteise
rot, teeks see juba 6000 eurot ehk
meie linnas” kogulähedusse neid, kes on
pool vajaminevast summast.
maksumus on 98 209
võõrandunud.
Kellamäng
eurot.
teadvustab inimestele, kes
Hea koguduseliige, Aja Lehe lugeja, hea
on elurutus katki läinud,
Suur osa sellest ra- sõber! Kirikukellad ja kellamäng heliseSelline
on
väiksema
tornikella
mudel
vajadust tulla tagasi oma
hast koguneb kellade vad Jaani kiriku tornis veel sajandeid
elu keskme, oma hingesisese kodu juur- „ristivanematelt” ehk nimelistelt annetajaning kutsuvad inimesi tagasi oma kodude, kus elab Jumal.
telt. Tornikell Franciscus valmib tänu Jüri linna, hingesisese kodu juurde, Jumala
Kellamängu õnnistamine ja avakont- Ehasalu annetusele. Tema soovil vala- armastuse rüppe. Kas selles kellamänsert on neljapäeva, 4. juuni õhtul algu- takse Franciscuse kellale piiblisalm: gus ja kutses võiks heliseda ka Sinu palsega kell 22.00, vahetult pärast hansa- „Jumal armastab rõõmsat andjat!” (2Kr ve, Sinu hea soov, Sinu panus oma linna,
päevade avamist lauluväljakul. Siis 9:7) Avastagem see tõde ka iseenda ja maakonna heaks? Kaalu, kas Sa saad
saame esimest korda kuulda kiriku- oma koguduse elus.
annetada 10 eurot, või 20 eurot? Võibtornist selleks puhuks helilooja Tõnu Tornikell Johannes valmib tänu Viljan- olla saad Sa annetada 50 eurot või 100
Kõrvitsalt tellitud kellamängu tunnus- di ettevõtja, linnavolikogu aseesimehe eurot?
muusikat. Toimub kellamängu õnnis- Harri Juhani Aaltoneni annetusele.
Projekti „Tornikell meie linnas“ heaks
tamine, kontsert, mille käigus de- Kokku annetasid need mehed 27 000
saab annetada pangaülekandega SEB
monstreeritakse kellamängu kõlalisi eurot.
arvele EE 491010220080216011, saaja:
võimalusi. Siin toimub ka annetajate ja
Viljandi Jaani kogudus, selgitusse anNelja
suurema
kellamängukella
jaoks
on
suur-toetajate tänamine.
tehtud annetusi 14 500 eurot. Annetaja- netaja nimi ja isikukood, et me saaks
Tööd selle nimel, et hansapäevadeks teks on Viljandi vald, Hansa Candle, Vil- Sinu annetuse lisada tulumaksu tagaskõik plaanitud tööd valmis jõuaksid, on jandi Metall AS, Jaak Sulg, Villu Maa- tusse. Annetada saab ka koguduse
läinud plaanipäraselt. Suurte tornikellade mägi, Peep Must, Indrek Jõgisoo. kantseleis ja jumalateenistustel.
Johannese ja Franciscuse valamine Loodame, et ettevõtmist toetab ka Viljan- Kõigi annetajate nimed, kelle annetus
Saksamaal Gescheris on 17. aprillil. di linn. Kahele suuremale kellamängukel- on summas 300-1499€, jäädvustatakse
Koguduse kellatoimkonna esindajad sõi- lale valatakse Viljandi linna ja valla vapid. kellade tugikonstruktsioonil. Kõigi nidavad Saksamaale sellele ainukordsele
melise annetuse teinud inimeste ja
toimingule kaasa elama. Kellade valami- Kahekümne ühest väiksemast kellamän- ettevõtete nimed kantakse annetajate
gukellast
on
tänaseks
olemas
annetaja
ja
ne jäädvustatakse ka filmilindile - tulevinimekirja ja jäädvustatakse kirikuruukus on plaanis kokku monteerida lühifilm, ristivanem kaheteistkümnel kellal, kokku mis, sõltumata annetuse suurusest.
mis tutvustab Jaani kiriku tornikellade ja on annetatud selleks 18 000 eurot.
Marko Tiitus
Veel üheksa kellamängukella ootavad
kella-mängu sünnilugu.
Kellatoimkonna juht
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KIRIKU KORISTUSTALGUD

Viimasel ajal on olnud mure kiriku puhtuse tagamisega: perenaine
Kairil on abilisi vähe, kes aitaksid kirikut ja keldrisaali üle nädala koristada.
Olukorra parandamiseks toimuvad alates aprillikuust 1 kord kuus
neljapäeva hommikul kiriku koristustalgud:

teeme alates kella 10-st koristustöid,

seejärel kosutame end ühises kohvilauas ning

kell 12 osaleme keskpäevapalvusel.
Esimene koristuspäev on neljapäeval, 16. aprillil kell 10.
Kõik, kellel töö konti ei murra, on oodatud!
Aitame üheskoos oma kiriku puhtana hoida, et siia oleks
igal ajal hea tulla nii meil endil kui külalistel!
Ootame koguduse liikmeid ja sõpru
laupäeval, 9. mail kell 10

KEVADISELE TALGUPÄEVALE
Teeme puhtaks ja korda
 kiriku ning kiriku ümbruse
 pastoraadi ja lastemaja ümbruse
Tööd jätkub noorematele ja vanematele, meestele, naistele ja lastele!
Teeme kiriku suurpuhastuse, koristame väljas
talve jooksul kogunenud prahti ja riisume haljasalad.
Alustame hommikupalvusega
kirikus kell 10, lõunaks on talgusupp.

Kuule — kaua me
siin nüüd kahekesi
riisume? Kutsume
sõbrad appi!

Tööde planeerimiseks palumeoma
tulekust Mirjamile teada anda ekirjaga viljandi.jaani@eelk.ee

või telefonil
53 442 412

Kõik abilised on
väga oodatud!

Tänud vabatahtlikele!
 Norra sõpruskoguduse külaliste vastuvõtmine:
Enna Audova, Kalmer Liimets, Marko Tiitus
 Laste kirikuöö korraldamine ja läbiviimine: P iret P äär,
Mirjam Tiitus, Jana Kaseoja, Maarja Niinepuu, Mari Lehestik,
Hevel Sarv, Kalmer Liimets, Kerly Ritval,
Tuuliki Jürjo, Annika Mändmaa
 Sekretäri asendamine: M aie Kasvandik
 Kiriku koristamine:
Kairi Kajo, Raja Aardevälja, Fatme Kleban
 Eakate pärastlõuna korraldamine:
Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo, Mirjam
Tiitus
 Õpetajatoa altaripõlle valmistamine
ja kinkimine kogudusele: I lmi Kard
 Kiriku lühtrite korrastamine:
Karl Mihkel Loodus
Suur tänu hoole ja armastuse eest!

TÄNAME VEEBRUARIJA MÄRTSIKUU
LIIKMESANNETAJAID
Evi Trey, Anneli Ansmitt, Kristel ja Priit Aer, Merilyn Tiit, Krista ja Kristo Hansson, Kalmer Liimets, Ando Allik, Teele ja Endo Kukk, Kalle Küttis, Meelis Suurkask, Malle Pisarev, Tiina Pihlak,
Marko ja Cätlin Mägi, Kiira Sumberg, Teele ja Endo Kukk, Ingrid Madisson, Külli ja Viktor Joonson,
Enna ja Uku Audova, Kaidi ja Enn Kullama, Eva ja
Tarmo Loodus, Meeli Sova, Marianne ja Rein
Ruus, Vahur Sõstra, Heli Häidmann, Taimi Välba,
Virve Alt, Tiiu ja Karl Luht, Epp Niidri, Kätlin Juuram, Irma Väre, Ivika ja Raul Alliksaar, Angela
Leiaru-Indriko ja Inno Indriko, Raina Luhakooder,
Marvi Kaul, Kertu ja Rein Reinsalu, Vahur Ruut,
Erle Hein, Heino Thomson, Anne-Ly Lepp, Iraida
Arro, Keida ja Indrek Tirmaste, Silvi Mäeorg, Silvia Saveli, Viktor Uprus, Ludmilla Abel, Ilmi ja
Meelis Kard, Tiia Sülla, Mikk Kard, Age Einulo,
Kalle ja Tiia Kadalipp, Aare Ansmitt, Marje Kask,
Marge Salujärv, Juta Klettenberg, Mirjam Tiitus,
Krista Tõnisson, Virge Kuris, Mari Vallikivi, Eret
Türk, Tiina Leiaru, Tiina Vilberg, Sirje Kõuhkna,
Janek Kink ja Jelena Pärle, Käty Zujev, Hevel
Sarv, Liina ja Kristjan Toomjärv, Evija Leiaru,
Ilmar Pärn, Merike Mitt, Liis Mutle, Helve Hunt,
Elle-Maie ja Kalju Viir, Urmas Närep, Raili Meri,
Reet Post, Aino Kaubi, Hilda Kaljula, Raja Aardevälja, Marlene ja Jaan Aavik, Veera Pille, Ebe
Suits, Eha Habicht, Anu Raud, Leida Sinimaa, Ly
Teder.
Kogudust on annetusega toetanud ka Vallo Laurimaa, Koidu Atonen, Sabo Tiberi ja Minna Ilmaniemi.
Projekti „Tornikell meie linnas“ heaks on
annetanud (alates 25.01): M ari Lember,
Leeve ja Helmut Mõtsnik, Riina ja Arvi Puusaar,
Priit Aer, Ando Kiviberg, Anne Persidski, Kaie Elevant, Uno Kuuskor, Karl Luht ning emakeelepäeva orelikontserdil Tuuliki Jürjo „Orelimissa nr 2“
annetanud. Kellamängukellade eest: Külli Joonson, Viljandi Vallavalitsus.
Õnnistust teile, head annetajad!

Tänud jumalateenistustel annetajatele
01.02 peremissal osales 35 inimest, peapiiskopi
kingituseks annetati 47,65€
08.02 missal osales 25 inimest, leerikooli
korraldamiseks annetati 46,79€
15.02 missa osales 23 inimest,
Aja Lehe väljaandmiseks annetati 33€
22.02 missal osales 31 inimest, laste kirikuöö
korraldamiseks annetati 47,13€
01.03 missal osales 37 inimest, eakate pärastlõunate
korraldamiseks annetati 64,04€
08.03 peremissal osales 57 inimest,
lastetöö heaks annetati 47,04€
14.03 orelikontserdil Tuuliki Jürjo „Orelimissa nr 2“
osales 24 inimest, projekti „Tornike meie linnas“
heaks annetati 76€
15.03 missal osales 35 inimest, Suure Neljapäeva agape
söömaaja heaks annetati 60,75€
22.03 missal osales 31 inimest, Vaikse Nädala jumalatee
nistuste korraldamiseks annetati 70,85€
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Ajast igavikku lahkunud ja kristlikult maetud

ARVI RIESENBERG
(31.07.1950 - 24.02.2015)
Matusetalitus 7.märtsil
Viljandi Jaani kirikus,
saadetud tuhastamisele

——————-

AAVO ARM
(27.04.1958 - 18.02.2015)
Matusetalitus 7.märtsil
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Metsakalmistule

——————-

HANS KOOVIT
(27.03.1923 - 03.03.2015)
Matusetalitus 11. märtsil
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Metsakalmistule

KANTSELEI ON
LAHTI
E ja K kell 10-14
T ja N kell 13-17
P kell 9-9.45

REGINALD
ROOSSAAR
(23.02.1920 - 08.03.2015)
Matusetalitus 14. märtsil
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Sillaotsa
kalmistule Paides

———————

HEDVI ANNEMÄGI
(13.07.1929 - 18.03.2015)
Matusetalitus 21. märtsil
Viljandi Jaani kirikus,
maetud Metsakalmistule

PIHIAEG
kokkuleppel
õpetajaga
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
a/a EE6610 100 220 503 960 04
SEB,
a/a EE75 2200 221 057 689 936
Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õpetaja Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
AL toimetus: Marko Tiitus,
Mirjam Tiitus, Karl Mihkel
Loodus, Tarmo Loodus
Kaastööd saatke kantseleisse

Viljandi rahvusvahelistel hansapäevadel 4.-7. juunil
toimub Jaani kirikus mitmesuguseid ettevõtmisi:
kellamängu avamine, kontserdid, palvused, töötoad,
kirikuringkäigud ja muud. Koguduse hansapäevade
toimkond ootab vabatahtlikke ettevõtmiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Registreeru juhiabi Mirjami juures!

Õnnitleme!
Maikuu sünnipäevalised
1.mai Maie Reinert
Merilyn Tiit

———————

Ole ustav surmani,
ja ma annan sulle elupärja!
(Johannese ilmutuse 2:10)

KESKPÄEVAPALVUSED ON
ALATES APRILLIST
NELJAPÄEVITI

Seoses õpetaja Marko TiituALATES 15. MAIST se valimisega kirikuvalitsuse
assessoriks ja tema osaleON KIRIK LAHTI
misega teisipäevadel kirikuIga päev kell 11 - 18 valitsuse istungitel Tallinnas
on alates aprillist koguduse
ÕPETAJA MARKO nädalarütmis mõned muutuTIITUSE KÕNEsed:

TUNNID
E kell 10-14
N kell 13-17

HANSAPÄEVADE KOGUDUSE
ESINDUS OOTAB LIIKMEID!

 alates aprillikuust toimuvad

keskpäevapalvused armulauaga igal neljapäeval
kell 12.
 Aprillikuu eakate pärastlõuna
on siiski traditsiooniliselt aprilli teisel teisipäeval ehk 14.
aprillil: kell 12 keskpäevapalvus ja sellele järgneb kell 13
eakate pärastlõuna keldrisaalis. Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi.
 Maikuu eakate pärastlõuna
on kuu teisel neljapäeval, 14.
mail, see on hooaja viimane
kokkusaamine.
 Piibli- ja palvering toimub alates 13. aprillist esmaspäeviti:
kell 17 on õhtupalvus (vesper) ning kell 17.30 piibli- ja
palvering keldrisaalis.
Loodame mõistvale
suhtumisele ja rohkele
osavõtule koguduse
sündmustel!

Aprillikuu sünnipäevalised

71
23

2.mai Silver Naarits

30

4.mai Kertu Aer

18

5.mai Hele-Mall Kiviste

80

6.mai Hello Upan

38

7.mai Avo Tamm

65

Asta-Linda-Armilde
8.mai
Koovit

87

Tiit-Uku Audova

40

1.apr Evelin Vister

43

2.apr Maie Arba

61

Kristel Aer

46

3.apr Tiia Sülla

49

10.mai Anu Raud

72

4.apr Erle Hein

43

5.apr Heli Saamer

81

Marju Kindlam

69

Tiia Kadalipp
6.apr Sailo Lamsoo

55
54

7.apr Annely Vaarik

47

Cätlin Mägi

9.mai Gerly Lehtmets

Moonika Vilberg

11.mai Heli Häidmann

27

41
88

Merle Uba

44

Sirje Kannel

63

12.mai Enn Kullama

66

Reet Lubi

36

36

13.mai Kaido Pung

51

8.apr Leida Koorits

92

14.mai Kalmer Liimets

29

9.apr Linda Pukk

65

15.mai Eha Kooser

58

10.apr Helve Hunt

60

12.apr Hilda Kaljula

93

15.apr Lille-Astra Arraste

82

Maie Tavaste

Keida Tirmaste

17.mai Allan Leiaru
Heli Arak

30
27
47

85

19.mai Anu Adari

61

17.apr Katrin Puu

48

Eda Lauer

51

18.apr Laine Parrest

59

20.mai Liis Grete Atonen

14

19.apr Keir Tetsmann

22

Marvi Kaul

70

22.apr Ingrid Juht

25

24.mai Evija Leiaru

35

73

25.mai Kalle Kadalipp

54

Malle Liivak
23.apr Triinu Künnap

36

24.apr Marko Kuldsaar

37

26.mai Malle Pisarev

59

34

27.mai Kalev Kotsar

57

25.apr Linda Aru

92

28.mai Ene Andresen

38

26.apr Ebe Meiesaar

64

Ester Soosaar

51

29.mai Tiiu Soesoo

70

62

31.mai Evi Trey

72

Ülo-Tarmo Stöör

29.apr Aavo Upan

Mare Tõnisson

Eve Põldsaar

63

45

PALJU ÕNNE IGASSE PÄEVA!

