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PÄIKESELAULU KONKURSIL LAULDI
METSAST, KODUST JA LOOMADEST
Viljandi Jaani kogudus korraldas
teist aastat frantsiskusepäevale
pühendatud õpilaste omaloominguliste
laulude
konkurssi
„Päikeselaul 2011“.
Koguduse
õpetaja
Marko
Tiituse sõnul on konkursi eesmärgiks julgustada kooliõpilasi
loomingulisele eneseväljendusele,
süvendada ja juurutada loovust ja
loomingulisust kui kristlikku elu-

viisi, vastandina tarbimisele. Inimene on loomiseks loodud
loom. Igaüks meist võib luua
oma laulu, panna selles helisema
oma mured ja rõõmud, igatsused ja unistused. Ise laule luues
õpime märkama Jumala loodud
maailma ilu ning kaasinimest tema vajaduste ja ootustega, ehk
õpime paremini tundma iseennastki.
Järg lk.2.

Päikeselaul 2011 grand prix pälvinud loo „Mets on tore“ autor ja esitaja Katrina-Merily Reimand.

IRIS 15 – MEIE VIKERKAAR
Sel sügisel tähistab Jaani
koguduse naisansambel Iris
oma 15. aastapäeva. Sündmust märgib kontsert meie
kirikus 12.novembril kell 16,
kus astuvad üles lisaks Irisele
ja Irise laiendatud koosseisule solistid Merle-Linda Kangur ja Guldžahon Jussufi. Dirigeerib Taimi Välba ja klaveril saadab Aare Külama.
Koori esimene dirigent
Riina Trumm on meenutanud, et koor sai alguse eakate pärastlõunatest, kus käisid
koos lauluhimulised prouad, kellega koos
koraale lauldi. Varsti tehti Riina Trummile
ettepanek moodustada koor. Nii alustati
1996.a septembris kaheteistkümne 60kuni 89-aastase lauljaga. 2000.a sai koori
dirigendiks Taimi Välba ja tema andis kollektiivile nime „Iris“, kreeka keeles vikerkaar, mis sümboliseerib laulusilda Taevaisa
ja koguduse vahel.
Viimase viie aasta tegemistesse on
mahtunud aastast aastasse korduvad, traditsioonilised ettevõtmised, nagu osalemi-

sed praostkonna vaimulikel laulupäevadel,
laulmine 1.advendi kontserdil ja ülesastumised erinevates Eestimaa kirikutes. Eraldi
esiletõstmist väärivad 2007.aastal Jaani kiriku 535.aastapäevaks valminud plaat, 2008.a
Taimi Välba 70.juubeli kontsert koos meeskoor Sakalaga, 2010.a kontserdid Lahtis
Salpausselä kirikus ja lõppevast aastast on
meelde jäänud S. Kaasiku „Missa Brevise“
ettekanne koos praostkonna kooride ja
instrumentaalansambliga Põltsamaa kirikus.
Järg lk. 3

TÄNUD MEIE
TUBLIDELE
VABATAHTLIKELE!
MIRJAM TIITUS, RAJA
AARDEVÄLJA, MAIE TAVASTE –
eakate pärastlõuna
MINNA ILMANIEMI JA MIRJAM
TIITUS – lastekirikute
korraldamine
SILVIA SORO, MINNA
ILMANIEMI, SIGNE RISTISAAR,
MIRJAM TIITUS, TARMO
LOODUS – laulukonkursi
PÄIKESELAUL korraldamine ja
läbiviimine
MEELIS SUURKASK – lillede ja
lillepeenarde hooldamine
RAJA AARDEVÄLJA, HELE-MALL
KIVISTE – kiriku suurpuhastus

Palju õnne!
01.11 Salme Annus
91
01.11 Juta Klettenberg
56
02.11 Evi Tamm
57
03.11 Kristi Kerner
69
04.11 Vaige Naber
81
04.11 Jaanus Päiv
54
05.11 Enn Meiesaar
50
06.11 Maritta Jullinen
56
07.11 Maarika Roosimägi 54
12.11 Siiri Kärt
51
12.11 Vally Speek
87
13.11 Ellen Irv
85
13.11 Luule–Miralda Uibo 81
15.11 Lea Päiv
52
16.11 Maie Kreitzberg
69
18.11 Tõnis Mägi
63
18.11 Mart Kaupmees
57
19.11 Mariika Kiivikas
55
20.11 Margit Pajo
53
21.11 Ülo Helstein
58
21.11 Rosalie Ilves
92
24.11 Raul Rajangu
51
24.11 Leili Visnap
71
26.11 Salme Kiin
57
26.11 Heldi Soobik
84
27.11 Arne Abolkaln
52
27.11 Artur Kotsar
86
27.11 Ülle Moll
57
27.11 Leida Sinimaa
91
27.11 Juta Sirg
60
29.11 Paul Sarapuu
58
29.11 Maire Soasepp
50
30.11 Aita Samarüütel
71
JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!
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JUMAL KÕNELEB
VAIKUSES
Osalesin oktoobrikuu viimasel nädalal Pilistveres Viljandi
praostkonna vaimulike retriidil.
Tegemist on tänapäeval uuesti
avastatud vana kristliku tavaga
tõmbuda mõneks ajaks tagasi
igapäevaelu rutiinist eraldatud
paika ning vaikusesse eneseuurimiseks ja Jumalaga kohtumiseks. Sõlmisime üksteisega
vaikimise kokkuleppe, lülitasime
kaheks ööpäevaks välja mobiilid, et puhata infotulvast, stiimulite mürast ja efektiivsusest. Neid kaht päeva raamistasid ühised palvused ja
vaimulikud harjutused praost Urmas Nageli juhendamisel.
Neil päevil kogesin taas, kui keeruline on saavutada
sisemist vaikust, oma mõtete ja tunnete vaigistamist, et
teha endas ruumi millelegi suuremale. Ometigi, just
niisugustel hetkedel on võimalik saavutada ühendus
oma sügavama olemusega ning kogeda tühjuses ja vaikuses Jumala ligiolu, kes valgustab kõiki meie hingesoppe oma armastuse ja tõega.
Rahunemine, oma meelte vaigistamine palves, meditatsioonis ja vaimulikes harjutustes on üheskoos märksa lihtsam kui üksinda. Tean, et siin-seal kogudustes on
hakatud lisaks tavapärastele jumalateenistustele ja piiblitundidele moodustama gruppe, et kord nädalas üheskoos palvetada ja mediteerida. Viisime ka Jaani kirikus
tänavu Suurel Reedel ja Vaiksel Laupäeval läbi paastuja palvepäeva, kus osales viis inimest. Jaanuaris on kavas korraldada Pilistveres kahepäevane vaikuse- ja palvelaager Jaani koguduse liikmetele, et koguda ja korrastada end uue aasta hakul ning leida uusi impulsse oma
palveelu ülesehitamiseks ja vaimulikuks kasvamiseks.
Meie maailmas on palju sõnu, arutlusi, diskussioone,
teooriad ja argumente. Mõnikord tundub, et neid on
liiga palju ka kirikus. Ometi peaks olema kirik see paik,
kus meid aidatakse käia seda kitsast rada, mis viib lähemale iseendale ja Jumalale. Uuringud näitavad, et
suur osa eestlasi tuleb kõige meelsamini kirikusse siis,
kui seal midagi ei toimu – kogemaks vaikust ja rahu.
Kas ei peaks olema rohkem ruumi vaikusele meie liturgias ja ka ühistes koosolemistes?
Rahulikku hingedeaega ja pisut rohkem vaikust kirikuaasta viimastesse nädalatesse soovib
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

PÄIKESELAULU
KONKURSIL LAULDI ...
...algus lk. 1
Seekordsele konkursile
esitati 20 laulu (eelmisel
aastal 12) ning neid hinnati kolmes vanuserühmas: 1.-6.kl, 7.-9.kl ning
10.-12.kl.
Enamus
laululoojaid
olid 1.-6. klassi õpilased.
Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi muusikaõpetaja
ning „Päikeselaulu“ korraldustoimkonna liikme
Signe Ristisaare hinnangul
on see väga positiivne,
sest nii harjuvad lapsed
juba maast madalast
muusikat looma ning neis
tekib julgus oma laule
kirja panna ja teistele
esitada.
Üllatusena kõnelesid
paljud laulud metsast ja
loomadest - laste sõpradest. Noorte lauludest
kumas läbi unistust, igatsust, ootamist, sõpruse ja
sõprade olulisust. Žürii
liige, luuletaja Kristiina
Ehin oli liigutatud südamlikest ja siirastest laulusõnadest. Samas julgustas ta
teksti luues kasutama
mitte esimest pähetulevat
riimi, vaid leidma põnevalt ja üllatavalt riimuvaid
sõnu.
Žürii
koosseisus
Aleksander Sünter (esiees) Signe Ristisaar, Marko Mägi, Kristiina Ehin ja
Toomas Oks valis välja
parimatest parimad: 1.6.kl vanuserühma võitjaks
tunnistati Võhma Gümnaasiumi ja Võhma Muusikakooli 4. klassi õpilase
Kaisa-Mari Lehise laul
„Unistus“.
7.-9. klasside vanuserühmas oli parim „Minu unistus“, mille autoriks on

Sanna Härm, kes õpib
samuti Võhma Gümnaasiumi 7. klassis ja Võhma
Muusikakooli 6. klassis.
Vanema
vanuserühma
võidulauluks oli „Mõtisklus“, autor Kertu Pikk,
Viljandi Maagümnaasiumi
10. klassi ja Viljandi Muusikakooli 9. klassi õpilane.
Kõikide võidulaulude loojate juhendajaks oli Viljandi Muusikakooli õpetaja Maarika Reimand.
Peavõit ehk konkursi
Grand Prix kuulus laulule
„Mets on tore“, autoriks
Katrina Merily Reimand,
Viljandi Maagümnaasiumi
ja Viljandi Muusikakooli
4. klassi õpilane.
Aleksander Sünter ei
teagi Eestis teist selletaolist ettevõtmist ning avaldas heameelt selle üle, et
Viljandi Jaani kogudus
korraldab õpilastele omaloominguliste
laulude
konkurssi. See avardab
kindlasti laste maailmapilti ning annab julgust laule
luua ja nendega teiste
ette tulla. Ta kiitis samuti
osalejate andekust ja tragidust ning seda, et paljud
mängisid enda loos ise ka
mõnda pilli (viiul, klarnet,
plokkflööt, kitarr). Tema
sõnul oli mitu laululoojat
väga hea tunnetusega ja
juba valmis esinejad, kelle
kontserti läheks kindlasti
kuulama. Juhendajad on
teinud õpilaste innustamisel
ja
juhendamisel väga tänuväärset
tööd.
Mirjam
Tiitus
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IRIS 15 – MEIE VIKERKAAR
Algus lk.1 nule. Hetkel kuulub Irise koosNagu iga arenev kollektiiv,
oleme ka meie läbi teinud rea
muutusi. Kõige silmatorkavam
on vast koori sujuv transformeerumine ansambliks. Meie
klaverisaatja on olnud viimased
kaks aastat Aare Külama. Viimase viie aasta jooksul on lauljate keskmine vanus tublisti
noorenenud, aga me oleme eriti
tänulikud oma raudvarale – Ingele ja Teisile, kes meile, noorematele, oma säraga eeskujuks on. Samuti on asjaajamise
teatepulk läinud üle kauaaegselt ja teenekalt koorivanemalt
Leili Weidebaumilt allakirjuta-

seisu kümme lauljat.
Meil on hea meel tõdeda, et koorielu ei koosne ainult
kaks korda nädalas toimuvatest
lauluproovidest ja kord kuus
kirikus ülesastumisest. Kõige
meeleolukamad näited seltsielust on igakevadised piknikud
hooaja lõpetamise puhul, oleme
tähistanud jõule ja sünnipäevi
üksteisel külas käies. Lisaks
ühistele rõõmuhetkedele oleme
püüdnud ka „kanda üksteise
koormaid“, vajadusel kooriliikmeid ühisesse eestpalvesse
võttes.
Mis on Irise tugevus ja

mis on need põhjused, miks ei
peeta paljuks oma aega Irise
jaoks anda? Need on rõõm laulmisest ja üksteise seltskonnast
ning muusika kaudu Jumala
teenimisest. Tahame anda endast parima, et südamed helgemaks ja maailm valgemaks
laulda.
Enna Audova

JÕULUKINGID JA KINGID EAKATELE
Kodukogudus peab oma eaMeie kirikus on liikmesannetuse
Jõululaua eest kannab hoolt
kaid koguduseliikmeid meeles suuruseks vähemalt 1% annetaja diakooniatöö toimkond; lisaks toika tänavustel jõuludel.
aastatulust või vähemalt 23 eurot dule ja heale seltskonnale lauldakse
Veel veidi ja taas on käes advendi- aastas, kui annetajal puudub regu- kiriku laulu- ja palveraamatu aasta
tähistamiseks üheskoos kauneimaid
aeg. Meie kogudusel on olnud pikk laarne sissetulek.
ja ilus tava kutsuda 70-aastaseid ja
Armas kogudusekaaslane! jõululaule. Koduteele asume orienvanemaid koguduseliikteeruvalt kella viie paiku.
meid pidulikule jõululõuJõulukingid on valmis
nale ja teha neile iga3. detsembri õhtul. Need,
aastaselt jõulukingitusi. Ka
kes registreerivad ennast
tänavusel aastal kannab
jõululõunale, saavad kingipaeakatele koguduseliikmeki seal. Nendele, kes mingil
tele jõulurõõmu pakkumipõhjusel ei saa jõululõunast
se eest hoolt diakooniaosa võtta, tuuakse diakootöö toimkond ja nende
niatöö toimkonna poolt
pakk koju. Soovi korral saab
abilised.
pakki küsida ka detsembriAastapäevad tagasi
tõdesime, et kogudus on
kuu pühapäevadel pärast
suuteline jätkama ilusaid
jumalateenistust.
ja hoolivaid traditsioonilisi Hetk 2010. aasta eakate jõululõunalt kiriku keldrisaalis.
Jõululõunale registettevõtmisi, mis nõuavad
reerida saad ennast seksuuremaid rahalisi kulutusi, vaid Meie koguduse 1100-st ristitud ja retär Tiina juures kuni 4. detnende koguduseliikmete jaoks, kes leeritatud koguduseliikmest on an- sembrini.
omalt poolt kogudust liikmes- netajad 300-400 inimest, 131-st üle
Oled oma käitumise, teotahte ja
annetuse näol toetavad.
70-aastasest eakast on tänavu tei- heatahtliku aktiivsusega noorematele eeskuju ja tugi. Aitäh selle eest!
Niisiis, sellel aastal kutsu- nud liikmesannetuse 73 inimest.
Jõululõuna
toimub
20.
detTugevat tervist,
me jõululõunale ja rõõmussembri
pärastlõunal.
elurõõmu
ja Taevase
tame jõulukingitusega üksÕpetaja Marko koos abikaasa Isa õnnistust igasse
nes neid eakaid koguduseMirjamiga kutsuvad eakaid kell 14 päeva!
liikmeid, kes on teinud kogualgavale armulauaga palvusele ning
Helve Hunt
dusele 2010. või 2011. aastal pärast seda kiriku keldrisaali piduliDiakooniatöö
liikmesannetuse.
kule jõululõunale.
toimkonna esimees

Talvekuu – Issand on hea varjupaik

Ajast igavikku
kutsutud ja
kristlikult maetud

TULE KODUST VÄLJA!

19.04.1929 – 30.09.2011

Tule teisipäeval,
8. novembril
kell 13 päeval

Maetud 08.10.2011

(peale keskpäevapalvust)

Viljandi Metsakalmistule

EAKATE
PÄRASTLÕUNALE

HILJA VÕIKAR

TÕNU HAUGAS
18.09.1953 – 11.10.2011

Külas on Tarvastu
koguduse õpetaja

Maetud 19.10.2011
Viljandi Metsakalmistule
Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb

www.eelk.ee/viljandi.jaani

Elve Bender
TÄNAME KORJANDUSTEL ANNETANUID
02.10
09.10
16.10
23.10

–
–
–
–

84,74 €
143,41 €
104,16 €
72,60 €

KIRIKU HEAKORRA HEAKS
DIAKOONIATÖÖ HEAKS
MUUSIKATÖÖ HEAKS
MISJONITÖÖ HEAKS

osalejaid
osalejaid
osalejaid
osalejaid

47
78
44
56
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HEA SÕBER!
Viljandi Jaani koguduses on
üle 1000 liikme. Kümne
kuuga on kogudust liikmeannetusega toetanud 187
(eelmisel aastal sama ajaga
219) koguduse liiget. Liikmeannetused on kogudusele väga tähtsad – see teeb
võimalikuks koguduse igapäevaelu korraldamise.
Oleme tänulikud annetuse eest kogudusele!
Õnnistussoovidega õpetaja Marko Tiitus ja koguduse juhatuse
esimees Tarmo Loodus

TÄNAME SEPTEMBRIKUU LIIKMEANNETAJAID

KANTSELEI
ON LAHTI
teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45
ja pärast jumalateenistust
KIRIK ON LAHTI:
tööpäeviti samal
ajal kantseleiga
ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev kell 13-16 ja
neljapäev kell 14-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 16-17
või kokkuleppel
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

(alates 27.09) Karin Allik, Raul Alliksaar, Hedvi Annemägi, Lille-Astra ja Rasmus Arraste, Enna
ja Tiit-Uku Audova, Age Einulo, Helve Hunt, Helga Ibrus, Karin Jurs, Tiia ja Kalle Kadalipp,
Laine Kallasmaa, Mikk Kard, Made Kello, Janek Kink, Marko Kuldsaar, Enn ja Kaidi Kullama,
Hans-Aleksander Kuusik, Siiri Kärt, Marta Kütt, Astrid Laarmaa, Eva ja Tarmo Loodus, Hilja
Luhakooder, Laine Madisson, Merike Mitt, Edith Naarits, Vaige Naber, Helen Närep, Jelena
Pärle, Leida Reinu, Aili Saar, Lea Saareoks, Marge Salujärv, Gunnar Sarana, Sirje Sei, Tiia Sülla,
Enn Tammoja, Maie Tavaste, Andra Tetsmann, Katrin Thomson, Marko Tiitus, Indrek ja Keida
Tirmaste, Merle ja Urmas Uba, Luule-Miralda Uibo, Elle-Maie ja Kalju Viir, Tiina Vilberg, Taimi
Välba (kuni 27.10)

“Jah, ma nägin
lumevalgust…”
TÕNIS MÄGI &
KÄRT JOHANSON
Viljandi Jaani kirikus
neljapäeval, 24.11 kell 19
Pileti hind:
- eelmüügist 12 €,
- kohapeal ostes 13 €.
Tõnis Mägi ja Kärt Johanson annavad selle aasta novembris ja detsembris talvised
kontserdid pealkirjaga “Jah, ma nägin lumevalgust…”. Tegemist on nende esimese
ühise kontsertprogrammiga, mis jõuab pea kõikidesse Eestimaa paikadesse. Kontsert
sisaldab loomingut, mida on koosveedetud aastate jooksul kogunenud päris palju. Laulude tekstid pärinevad nii eesti luuletajate kui Kärdu ja Tõnise endi sulest. Esitusele
tulevad uuemad ja vanemad lood, millest tuntuim ja rahva poolt armastatuim on “Deja
Vu”. Laulmata ei jää ka aegumatud “Unemuinasjutt”, “Leib jahtub” jt. Kuna kontserdid
toimuvad valdavalt advendiajal, siis on kavas ka talve- ja jõululaule. Sealhulgas kontsertprogrammi nimilugu, Paul-Eerik Rummo tekstile kirjutatud - “Jah, ma nägin lumevalgust…”.

