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Ära karda, vaid räägi, ja ära ole vait! Sest mina olen Sinuga! 
Apostlite teod 18: 9-10 

Sina muutsid mu kaebuse mulle ringtantsuks; sa vallandasid kotiriide mu 

seljast ja panid rõõmu mulle vööks.     
Psalm 30: 12 

Pastoraadi naabruses paiknev 

Jaani Lastemaja (Pikk 10) on  

viimastel aastatel seisnud tühja ja 

elutuna. Pärast seda, kui lapse-

hoiuteenust pakkuv Kukeräädsik 

oma tegevuse 2011. aasta veeb-

ruaris uutesse ruumidese kolis, on 

Lastemaja leidnud kasutust vaid 

mõnel korral aastas suviste festi-

valide aegu. Peamiseks põhjuseks, 

mis takistas Lastemajas pideva 

tegevuse arendamist, olid hoone 

halb soojapidavus ja ebaöko-

noomne küttesüsteem (elektri-

radiaatorid), mis tähendas külmal 

ajal laste jaoks sobimatult jahe-

daid ruume ja samas suuri 

elektriarveid. 
 

Möödunud aasta lõpus väisas 

Viljandit EELK diakooniatalituse 

projektijuht Ingmar Kurg, kellega 

tekkis mõte alustada Lastemajas 

EELK koordineeritava projekti 

„Lapsed hoitud, töö leitud“ raames 

lapsehoiuteenuse pakkumist Vil-

jandi maakonna peredele, kus üks 

v õ i  m õ l e m a d 

vanemad on töötud.  
 

Koostöö Ingmariga 

on olnud viljakas ja 

inspireeriv. Alates 

käesoleva aasta 

jaanuarist oleme 

andnud Lastemaja 

ruumid rendi le 

EELK Konsistooriu-

mile ning teinud SA Innove 

rahastusel seal tarviliku  remondi. 
 

AS Pärlini poolt on tänaseks Laste-

majja paigaldatud kolmeosaline 

õhksoojuspump, korrastatud ja 

remonditud riietusruum, kohal-

datud üks WC lastele sobivaks 

(paigaldatud väike pott ning kraa-

nikauss lapsele sobivale kõrgu-

sele), samuti on korrastatud Laste-

maja terrassi kivisillutis. Tervise-

kaitseamet on andnud koos-

kõlastuse lapsehoiu korralda-

miseks Lastemajas. 25. juunil 

väljastas Viljandi Maavalitsus meile 

lapsehoiu tegevusloa. 
 

Projekti „Lapsed hoitud, töö leitud“ 

raames hakkab Lastemajas laste-

hoidu koordineerima meie kogu-

dus. Selleks palkasime omale  

projektijuhi, kelleks on Anne-Ly 

Ütsik. Jaani Lastemaja lastehoiu 

pidulik avamine toimus 27. juunil. 
 

Enne talvele vastuminekut on vaja 

Lastemajas teha veel mitmed 

hädapärased tööd, sh välisseina ja 

lae soojustamine, aia ja väravate 

korrastamine jm. Loodame, et 

algatatud ettevõtmine ei jää 

seisma vahendite nappuse taha 

ning Jaani Lastemaja on ärganud 

uuele elule ja 

p r o j e k t i 

lõppedes oleme 

s u u t e l i s e d 

l a s t e h o i u 

teenust juba 

oma jõudude-

ga pakkuma. 
 

L a s t e m a j a s 

saavad kooli-

tatud hoidjate 

käe all  korraga hoitud  kuni 

kümme pisipõnni. Kasvatajad  

Astrid Lillemägi ja Viivika Ikkonen 

on pika õpetajakogemusega 

töötajad. Appi on võetud ka noor 

värskelt kooli lõpetanud hoidja 

Janne Sirikova, kes vanemate 

kasvatajate elutarkusele lisab 

nooruslikku indu. Eriti teeb 

kasvatajate juures rõõmu see, et 

kaks seni töötut kasvatajat saavad 

nüüd omale töö. Projekti eest-

vedaja Anne-Ly Ütsik on samuti 

pika õpetaja- ja noorsootöö 

kogemusega töötaja. 
 

Värskelt remonditud ruumides on 

võimalus mängudeks, lõuna-

uinakuks ja ka tasuta soojaks 

lõunaks. Käimasoleva projekti 

lõppedes tahame Lastemajas 

alustatut kindlasti jätkata.  

Marko Tiitus, 

Koguduse õpetaja 

Anne-Ly Ütsik, 

projekti koordinaator   

T o e t a  J a a n i  L a s t e m a j a 

kohandamist talvekõlbulikuks, et 

saame jätkata  väikelaste 

päevahoidu ning tulevikus avada 

ka pikapäevarühma kooliealistele 

lastele. 

Tee annetus arvelduskontole     

100 220 503 960 04 või  

221 057 689 936                                                                

märgusõnaga „Lastemaja“. 

TÄNUD TÄNUD   

VABATAHTLIKELE!VABATAHTLIKELE! 
Enna ja Uku Audova, Tiina Vilberg, 
Maie Kasvandik, Kalmer ja Aare 
Liimets, Mirjam Tiitus, Tarmo ja Karl 
Mihkel Loodus, – hansamüügi 
korraldamine ja läbiviimine 
Ülo Stöör ja Kalev Rajangu – kiriku ja 
oreli tutvustamine hansapäevadel 
Katrin Kangus, Minna Ilmaniemi, 
Kalmer Liimets, Hevel Sarv, Ingrid 
Juht, Mirjam Tiitus, Teet Kaur – 
perepäeva korraldamine 
Kairi Kajo, Hele-Mall Kiviste, Fatme 
Kleban - kiriku koristamine 
Meelis Suurkask -  kiriku ja ümbruse 
taimede hooldamine 
Kalle Küttis – M-klubi eestvedamine 

Olge tänatud ja hoitud! 

LASTEMAJA  TÄITUS   LASTEMAJA  TÄITUS   LASTEMAJA  TÄITUS   

TAAS  LASTEGATAAS  LASTEGATAAS  LASTEGA   
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HEAD  

AEGA! 

Marko Tiitus 
Koguduse õpetaja 

 

 

Koguduse nõukogu väljasõiduistungil väitis meie 

juhiabi Mirjam, et võimekad inimesed on hõivatud ja 

neil on vähe aega. Eks see ole üldiselt omaksvõetud 

mõtteviis – tublidel inimestel on alatasa kiire, üks 

tähtaeg või kohtumine ajab teist taga ning võimekuse 

paratamatuks kaasnähteks on ajapuudus. Pole aega 

niisama pilvi või kaminatuld vahtida, pole aega ühtki 

mõtet lõpuni mõelda või niisama tühje jutte 

veeretada, pole aega palvetada või pühapäeval 

kirikusse tulla. 

Kas see aga tegelikult on nii? Ülo Vooglaid on 

väitnud, et ajanappus on ebaprofessionaalsuse 

esimesi tunnuseid. C. S. Lewis oma raamatukeses 

„Lihtsalt kristlus“ kirjeldab inimesi, kes ei pruugi olla 

usklikud selle sõna tavatähenduses, kuid kes 

kannavad endas Jumala uue loomistöö tunnusmärke

(neid inimesi leidub Lewise väitel kõigis kultuurides ja 

religioonides), ning ütleb, et tavaliselt on taolistel 

„uutel inimestel“ palju aega ja me imestame, kust 

selline hoiak tuleb. 

 

Mikk Sarv arutleb: „Kuidas aega endale tagasi võita? 

Aega laulmiseks, iseolemiseks, lähedastest 

hoolimiseks? Aeg sünnib koos armastusega. 

Armunute päralt on lõputult palju aega. Ajapuudus 

tapab armastuse, armastus aga kingib otsatult aega. 

Armastust tunneb süda. Süda hoiab ja katkestab 

meeldimisi, sedakaudu ka meelt ja mälu. Kui meel on 

liialt laiali ilma tahtmist mööda, väsib ka süda 

väikeseks. Mõistlik on hoida meelt ilusa ja 

ümmargusena nagu mari, mis rõõmsa imestusega 

püüab uut kõigi tajumiste – haistmise, maitsmise, 

nägemise, kompamise ja kuulmise kaudu.“ 

 

Hea lugeja! Käes on suvi – aia- ja põllutööde, aga ka 

puhkuste ja reisimise aeg. Õppigem sel suvel kunsti 

aja tagasivõitmiseks. Õppigem viibima hetkes – 

haistma, maitsma, nägema, kompama ja kuulma 

loodut ja Loojat. Aktiivse puhkamise kõrval võtkem 

aega ka lustimiseks ja laisklemiseks. Võtkem aega 

selleks, mis meid tegelikult vaimustab ja õnnelikuks 

teeb. Võtkem aega ligimese ja Jumala jaoks. Jaani 

kiriku uksed on suvi läbi avatud. 

 

Head aega! 

 

Marko Tiitus, 

Koguduse õpetaja 

21. juulil on meie kirikus erakordne 
päev: Jaani kogudust külastab EELK 
ülemkarjane Peapiiskop Andres Põder,  
kes teenib missal ja annab õpetaja 
Marko Tiitusele üle EELK teeneteristi ja 
pühitseb kiriku vastremonditud käär-
kambri. Peapiiskop annab üle EELK 
tänukirja ka koguduse nõukogu liikmele 
Karl Luhtile.  

ÕPETAJA SAAB KÄTTE ÕPETAJA SAAB KÄTTE 

TEENETERISTITEENETERISTI 

Käärkambri remondist unistasime aastaid. Viimane remont 
pärines kiriku taastamise ajast 20 aastat tagasi. Koguduse 
arengukavasse sai kantselei uuendamine sisse kirjutatud 
ning nüüd oleme rõõmsad, et see eesmärk on ka täitunud. 
Kantseleis puudus korralik valgustus, ruumiplaneering oli 
ebaotstarbekas ning sisustus nägi välja vana ja luitunud. 
Nüüd on toetajate ja annetajate abiga kantselei ja õpetajatoa 
ilme tunduvalt paranenud: seinad, laed ja põrandad on 
saanud uue värvi, mööbel on uuendatud, õpetajatuba on 
muudetud helipidavaks, valgustuse lahendus on väga hea. 
Suur tänu: 
AS Pärlin – remonditööde teostamine; Arvi Puusaar – puit-
mööbli valmistamine; Aate-Heli Õun – sisekujundusalane abi; 
õpetaja Marko Tiitus, endine sekretär-juhiabi Eda Lauer  ja 
juhtatuse liikmed Tarmo Loodus, Meelis Suurkask, Tiit-Uku 
Audova ja Marko Mägi – remondi korraldamise eest. 
Annetajad: Helmen Kütt, Tiit-Uku Audova, Arvo Lasting, Arno 
Anton, Taavi Sõukand, Anne Kivi, Eero ja Ester Järvekülg, 
Malle Pisarev, Reet Lubi, Helve Hunt, Tiiu Lätte, Raimond 
Vaher, Eda Lauer, Raivo Otsa, Ad Hoogendijk, Põltsamaa 
Niguliste kogudus, Viljandi Pauluse kogudus, Porvoo kogu-
dus, Viljandi praostkond, Halliste Püha Anna kogudus, Laine 
Kallasmaa, Minna Ilmaniemi, Maarkia Sibrits, Maie Tavaste, 
Meedi Klettenberg, ning kõik teised, kes on pühapäevastel 
korjandustel käärkambri remondi ja sisustamise heaks 
annetanud! 
Käärkambri pühitsemine toimub pühapäeval, 21. juulil pärast 
missat. Kõik on oodatud osalema!                      Mirjam Tiitus , 

sekretär-juhiabi  

KÄÄRKAMBRI PÜHITSEMINE KÄÄRKAMBRI PÜHITSEMINE  

Alates mai keskpaigast on meie kirik avatud iga päev. Pühakotta on 
oodatud kõik, kes soovivad hetkeks argielust eemalduda, et vaik-
seks jääda ja uut hingamist leida ning meie lihtsat ja ilusat kirikut 
imetleda. Möödunud pooleteise kuu jooksul on kirikut külastanud 
umbes 1900 inimest. Külalisteraamatus on sissekandeid väga eri-
nevates keeltes – meie kirikus on käinud külalisi Soomest, Rootsist, 
Inglismaalt, USAst, Itaaliast, Islandilt, Saksamaalt ja Norrast. 
Kiriku lahtiolek nõuab  koguduselt ka kulutusi. Seetõttu võttis kogu-
duse juhatus vastu otsuse paluda kiriku külastajatelt 1-eurost 
annetust. Sellekohane teade on korjanduskasti kohal mitmes 
keeles. See palve puudutab eelkõige turiste. Aga - annetada võime 
me kõik! Olgem rõõmsad, et meil on võimalus hoida kirikut avatuna 
ja näidata seda ka kaugemalt tulijatele!                     Tarmo Loodus, 
                                                                               juhatuse esimees 

TEELISTE KIRIK ON LAHTI!TEELISTE KIRIK ON LAHTI! 
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HANSAKIRIK JA HANSALAAT OLI ELAMUS KÕIGILE!HANSAKIRIK JA HANSALAAT OLI ELAMUS KÕIGILE! 
Viljandi hansapäevade ajal toimus 
erinevaid ettevõtmisi ka meie kirikus, 
mis oli neil jaanikuu päevadel titu-
leeritud hansakirikuks ning asus 
tõesti keset hansamelu: kiriku kõr-
valt algas hansalaat ning oli Jaani 
lava, kus igal täistunnil algas uus 
kontsert, teisel pool kirikut olid üles 
seatud batuudid lastele ning kiriku 
vallikraavis sai uudistada loomi. 
Kirikusse tõid Tartu Jaani kogu-
duse liikmed Kalle Vilbaste ja Mar-
tin Uudevald endaga kaasa eheda 
kloostritundmuse, pidades kahel 
päeval greogoriaani viisidega 
hommiku-, õhtu- ja päevalõpupal-
vusi. Laupäeval viisid nad huvilis-
tega läbi gregoriaani laulude õpitoa. 
Lisaks tunnipalvustele oli kavas kiriku ja 
oreli tutvustus, mida juhtisid koguduse 

liige Ülo Stöör ja organist Kalev Rajan-
gu. Osalejaid oli kokku 40 ringis.  

Esmakordselt olime hansalaadal väljas 
koguduse müügiletiga. Pakkuda oli lai 
valik kristlikku kirjandust ning süm-

boolikat: küünlad, ristid, inglikesed jms. 
Kogu laupäevase päeva olid koguduse-

liikmetest lahked müüjad valmis 
oma kaupa tutvustama ja müüma. 
Siinkohal suur tänu kõigile müüjate-
le: Enna ja Uku Audova, Maie 
Kasvandik, Tiina Vilberg, Kalmer ja 
Aare Liimets. Müügitelgi muretses 
ja pani kokku Tarmo Loodus koos 
poja Karl Mihkliga. Müügipäeva 
kogemus näitas, et enam kui  kir-
jandust ostavad inimesed kristlikku 
sümboolikat – inglid ja kaelaristid 
olid kõige enam müüdud kaup. 
Hansamüügist järelejäänud raama-
tuid ja kristlikku sümboolikat saab 
nüüd osta kirikust.  

Tulge tutvuma!  
Mirjam Tiitus 

sekretär-juhiabi 

Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste 

perepäev toimus 15. juunil Tuha-

laane külamajas ja imekaunis 

ümbruses. Sisuka perepäeva 

korraldajaks olid koguduste pere- 

ja lastetöötegijad. Päevale pakkus 

rõõmu erinevate koguduste ja 

generatsioonide koostöö. Pere-

päeva korraldajad kogesid, et iga 

inimese väike panus võib korda 

saata suuri ja toredaid asju. 
 

Perepäeva läbivaks teemaks oli 

„Aardeotsijad“. Päev algas tutvu-

mismängudega, mida viis läbi 

Minna. Teedu eestvedamisel koos-

tasime ühiselt aareteteemalise 

põrandapildi, milles iga osaleja sai 

kujutada ja mõtestada lahti oma 

aarde tähenduse. Seejärel palve-

tasime oma aarete 

eest: emade, isade, 

sugulaste, lasteaia-, 

kooli- ja töökaaslaste, 

mänguasjade, raama-

tute, kiriku ja veel 

palju muu eest. 
 

Päev jätkus lõkke-

platsil, kus meister-

dasime aardekirstu ja 

aarded.  
 

Aardekirstuks olid munakarbid, 

mida iga aardeotsija sai oma taht-

mise järgi kaunistada. Puupärlitest 

valmisid uhked 

kaelakeed ja käe-

võrud.  

Täiskasvanud osa-

lesid samal ajal   

vestlusringis, mida 

vedas Pauluse ko-

guduse õpetaja Al-

lan Praats. Seejärel 

sõime maitsvat 

lõunat, mille olid 

valmistanud Katrin, 

Kalmer ja Tristani 

vanaema.  
 

Päev kulmineerus 

aaretejahi mängu-

ga. Meeskonnad 

täitsid erinevates punktides aarde-

teemalisi ülesandeid. 
 

Kui kõik aardeotsijad olid rõõmsalt 

tagasi   lõkkeplatsile  jõudnud,  sai 

aaretejahi muljeid lõkke ääres 

tokisaiu küpsetades jagada.  
 

Päev lõppes sportlike mängude ja 

autasustamisega. Perepäeval osa-

lejad said uusi sõpru, kogemusi, 

jõudu ja rõõmu. 

 

Suur tänu perepäeva korral-

dajatele ja osalejatele! Koos oldud 

hetked olid ilusad. Loodame, et 

järgmisel perepäeval on jälle 

lustakaid ja õpetlikke ettevõtmisi.  
 

Ingrid Juht 

“““AARDEOTSIJADAARDEOTSIJADAARDEOTSIJAD”                                    ”                                    ”                                    

PALVETASID OMA AARETE EESTPALVETASID OMA AARETE EESTPALVETASID OMA AARETE EEST   
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KARL LUHT:               KARL LUHT:               

KÕIGE TÄHTSAM ON KÕIGE TÄHTSAM ON 

SÜDAMERAHU SÜDAMERAHU   
Suvises Aja Lehes jätkame 
portreelugude sarja, mille ava-
löögina ilmus maikuu koguduse-
lehes intervjuu vastse juhiabi 
Mirjam Tiitusega. Tänane portree 
on Karl Luhtist, koguduse nõu-
kogu vanimast liikmest, kes tähis-
tab 1. juulil oma 90. sünnipäeva. 
Vaatamata kõrgele eale on Karl 
aktiivne nii ettevõtjana, kogudu-
seliikmena, tervisesportlasena 
kui mitmetes muudeski vald-
kondades. Sünnipäevaks sai 
kaante vahele raamat Karl Luhti 
elust „Minu lugu“. Konsistoorium 
on otsustanud autasustada Karl 
Luhti EELK tänukirjaga ustava 
teenimise ja 90. sünnipäeva pu-
hul. Aja Lehe toimetus soovib 
juubilarile tugevat tervist, elu-
rõõmu ning Jumala õnnistust ja 

armu!  
 

Karl Luht, kes Sa oled? 

 

Olen tavaline inimene.  
Terve elu olen pidanud 
kaupmehe ametit, kuid 
seda mitte raha pärast –  
mulle meeldib inimestega 
suhelda. Raha peab ole-
ma, kuid see ei mängi 
elus peamist rolli. Olen 
kaupluse “Tehnikakau-
bad. Luht“ omanik ja 
juhataja juba 20 aastat. 
Müüme aia- ja metsa-
tehnikat ning muusikariistu.  Olen 
abielus Tiiuga, mul on 4 last, 5 
lapselast ja 2 lapselapselast. Minu 
hobiks on matkamine – kõige kau-
gem paik, kuhu olen rännanud, on 
Jakuutia. Viimastel aastatel olen 
käinud Iisraelis, Küprosel ja 
Rhodosel. 
 

Kõige eredamad mälestused Sinu 

90-aasta pikkuselt eluteelt? 
 

Kõigepealt meenub sõjaväeteenis-
tus (3 aastat Saksa ja 3 aastat Nõu-
kogude armees), perekonna loomi-
ne 1949. aastal (abiellusin Astridi-
ga), kõrvalepõiklemine KGB eest 

(vaatamata Saksa sõjaväes teenimi-
sele õnnestus mul pääseda  vangi-
laagrist, kuigi tolleaegsete seaduste 
kohaselt oli mulle ette nähtud 25+5 
aastat sunnitööd).  
 

1961. aastal ehitasin oma maja Kul-
lamäe tänavale. Ka praegune kodu 
Külvi tänaval on ehitatud oma käte-
ga, sestap võin end pidada päris 
kõvaks ehitusmeheks, praegugi 
nokitsen maja ette palkonit. 
 

Sinu tee Jumala juurde? 
 

Juba oma esimesel töökohal auto-
juhina oli mul tavaks pöörduda tae-
vaste vägede poole lootuses, et 
mind hoitakse – kuigi palveks on se-
da võib-olla tagantjärgi raske nime-
tada. Minu kodukogudus on Pilist-
veres, kuid leeris käisin 1943. aastal 
Suure-Jaanis.  

Viljandis Isamaaliidu 
liikmena puutusin kok-
ku õpetajate Vello Sa-
lumi ja Jaan Tamm-
saluga ning minust sai 
Viljandi Jaani kogu-
duse liige. Olin käinud 
matustel ja mulle tun-
dus, et ilmalikud ma-
tused on paras kome-
timäng. Ma tahtsin, et 
mind maetakse krist-
likult. 
Minu usk on kasvanud 
tasapisi ja märkama-

tult. Usk ei ole kunagi valmis, oleme 
kõik kasvamisprotsessis. 

Minu jaoks on usulisel kasvamisel 
tähtsad vaimulikud raadiosaated, 
kuulan pidevalt Pereraadiost hom-
mikupalvusi. Ma ei mõista inimesi, 
kes on usu suhtes üleolevad. Üks 
müüja minu poes ütles: „Sa käid 
kirikus, aga Jumalat pole ju olemas!“ 
Ma vastasin: „Kuule, Valdo, ega Si-
nu ärplemine veel Jumalat ole-
matuks ei tee. Jumal on sõltumata 
sinust ja minust.“  
 

Olen oma elus palju kogenud imelist 
abi, hoidmist ja juhatust. Mul on hea 
meel, et ka minu lapsed on leidnud 
Jumala. 
 

Minu vanaisa märkmete hulgast 
leidsin paberi, kus ta kirjutab kol-
mest kõige tähtsamast asjast oma 
elus: luteri kirik, masinaühistute loo-
mine (et oleks kergem põldu pidada) 
ja lüpsikari. 
 

Sa oled Jaani koguduse nõukogu 
ja revisjonikomisjoni liige, dia-
kooniatöö toimkonna ja majan-
dustoimkonna liige. Mida tä-
hendab Sinu jaoks kristlik kirik ja 

Jaani kogudus? 
 

Tegelikult ega ma ei saagi aru, kui-
das on üldse võimalik ilma kirikuta 
elada. Jaani kogudus on minu kodu-
kogudus. Olen siin harjunud, mulle 
meeldib meie kirikuhoone lihtsus ja 
ilu. Kõik need inimesed, alates õpe-
tajast ja lõpetades kõigi kirikulistega, 
on mulle tähtsad. Mulle meeldib 
pühapäeval kirikus pühakirja lugeda, 
see sunnib ka mind ennast Piibliga 

Koolitusreis Porvoo 2012 
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tegelema – loen teenistuse piibli-
teksti eelnevalt kodus läbi, vajadusel 
uurin ka tausta, teen sõnumi enda 
jaoks selgeks ja arenen niiviisi ka 
ise edasi. Teenistusel Piibli lugemi-
ne ei ole esinemine, vaid suure-
pärane võimalus Piiblisse süveneda.  
 

Mulle väga meeldis paar aastat       
tagasi meie koguduses korraldatud 
seminar „Reis usumaale“. Kirjutasin 

Jumalale seminaril kergenduskirja ja 
tunnistasin talle üles ühe seiga oma 
elust, mis mind oli aastaid vaeva-
nud. Ja tõesti, Jumal andis mu sü-
damesse imelise rahu ja andeks-
anni. 
 

Mis on sinu arvates koguduse ja 
kiriku kõige tähtsamad ülesanded 

praeguses ajas? 
 

Kõigepealt ikka jumalateenistused, 
et inimesed saaksid osa Jumala Sõ-
nast ja armulauast. Olen mõnikord 
Pilistveres märganud, 
et teenistusel on vaid 
paar-kolm inimest. Ma 
ei mõista, miks ini-
mesed ei hinda vaimu-
vara. Euroopas on ju 
palju kirikuhooneid su-
letud, aga Jumala Kirik 
jääb, ega see kuskile 
ei kao. Väga oluline 
on, et me kristlastena 
palvetaksime kaasini-
meste, eriti oma vaen-
laste eest.  
 

Müüsin kord ühe 
trimmeri – mees ja 
naine tulevad tagasi, rahulolema-
tud, kärgivad, trimmer ei tööta. Meie 

mehaanik võ-
tab trimmeri 
lahti, paneb 
kokku tagasi, 
kõik on korras! 
Kliendid ikka 
rahulolematud. 
Siis ma pal-
vetasin õhtul 
nende eest. 

Paari päeva pärast 
tuleb naine tagasi, 
rahul ja tänulik, trim-
mer töötab suure-
päraselt. Vaata, kui-
das Jumal muudab 
inimest! 
 

Sa oled väga vitaal-
ne. Mis on Sinu 

elujõu saladus? 
 

Kindlad harjumused 
ja distsipliin – söön 
väga lihtsat toitu, 

toorest porgandit, puuvilja, alkoholi 
ei tarvita, võimlen iga päev ja käin 
külmas basseinis (talvel on seal vesi 
4-5 kraadi, peaaegu nagu 
jääaugus). Ka töö ja liikumine 
hoiab mind vormis. 
 

Sa pälvisid 2012. aastal 
Viljandi linna elutöö-
preemia ja Viljandi Jaani 
koguduse tänukirja. Mida 
tunnustus Sinu jaoks 

tähendab? 
 

Tunnustus on 
elus väga täh-
tis ja seda 
peaks meie 
elus rohkemgi olema. 
Kaupmehed teevad 
ü h i s k o n n a s 
tänuväärset tööd – 
nad ei täida mitte ai-
nult oma kukrut, vaid 
riigimaksude kaudu 
peavad ülal ka kooli-
õpetajaid ja arste.  
 

Teisalt on iga tänu ja 
tunnustus avanss – 
sa tahad veelgi roh-

kem endast anda. 

Kuidas näed praegust elu ja 

ajastut? 
 

Olen rahul. Kõige tähtsam, et meil 
on oma riik. Olen üle elanud oma rii-
gi kaotuse ja oskan hinnata prae-
gust iseseisvust. Mis puudutab ela-
tustaset, siis mina võrdlen elu mat-
kaga – hädatarvilik peab olemas 
olema, aga liigne ballast seljakotis 
üksnes takistab. Tegelikult elame 
me praegu paremini kui nendel 
aegadel, mida mina olen oma elus 
näinud. 
 

Sinu sõnum Aja Lehe lugejatele?  
 

Soovin, et iga inimene leiaks tee ki-
rikusse. Kõige tähtsam on südame-

rahu ja õnn, mida leiame Jumala 
juures. Inimesed väsivad liigsest 
pingest ja stressist. Kirikus käies 
need pinged kaovad ja koormad 
võetakse meilt ära. Kindlasti on vaja 
ka meelelahutusüritusi, aga kirikus 
pakutakse meile midagi sügavamat 
– mida olulisemat saab inimesel olla 
südamerahust? Mina kutsun kõiki: 
tulge jumalateenistusele! 
 

Õnne ja tervist juubilarile! 
 

Küsis Marko Tiitus, 
Koguduse õpetaja 

Allkiri nõukogu liikmete kokkuleppele 

Kuldleeri vastuvõtul 
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EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus on 
äsja andnud välja perede palveraamatu 
"Iga päev sinu juures". Raamatu autorid 
on Mare Palgi, Lia Kaljuste ja Titta 
Hämäläinen.  
„Iga päev sinu juures“ viib lugeja läbi 
kirikuaasta pühade ning peatub 
elusündmuste ja olukordade juures, 
vaadates neid kristlase pilguga. 
Raamat, mille pealkiri tuleneb Jeesuse 
tõotusest Matteuse evangeeliumis 
28:20, julgustab lugejaid palvetama ja 
tuletab meelde, et Kristus on meie 
lähedal nii argipäevadel kui ka püha-

päevadel, rasketel kui ka rõõmsatel 
hetkedel.  
Meie ühiskonnas ei ole enamikul lastel 
usklikke vanemaid, vanavanemaid või 
ristivanemaid, kes oskaks usuga seotud 
küsimustele vastata ja vaimulikul 
kasvamisel toeks olla. „Iga päev sinu 
juures“ püüab vähemasti osaliselt täita 
seda tühimikku. 
Nende kaante vahele on koondatud 
valik mõtisklusi, palveid, piiblisalme ja 
laule. Loodame ja palvetame, et see 
raamat leiab kasutust ja julgustab omalt 
poolt nii suuri kui ka väikeseid 

p ö ö r d u m a 
rõõmudes ja mu-
redes meie Tae-
vase Isa poole! 
Raamat on illust-
reeritud fotode-
ga, seega on ta 
ka ilus kinkeraa-
mat. 
Raamatut saab 
osta kiriku kirjandusletist hinnaga 10€. 
Head lugemist ja palvete avastamist!  
                                          Mirjam Tiitus,         
                                       sekretär-juhiabi  

PÖÖRDUME TAEVASE ISA PÖÖRDUME TAEVASE ISA PÖÖRDUME TAEVASE ISA POOLE ...POOLE ...POOLE ...   

28. juunil oli koguduse nõukogu uue 

koosseisu suvine väljasõiduistung 

Männimäe külalistemajas. Tutvusime 

üksteisega ja 

saime nii 

mõndagi uut 

teada ka 

n e n d e 

k a a s l a s t e 

kohta, keda 

a r v a s i m e 

hästi tundvat. 

Arut les ime 

k i r i k u 

olemuse ja 

tunnuste üle. 

Kuulasime ära toimkondade esimeeste 

aruanded  n ing  vaatas ime ü le 

toimkondade struktuuri, kinnitasime 

2012. aasta majandusaasta aruande ja 

tulude-kulude aruande, süvenesime 

l i i k m e s a n n e t u s t e  l a e k u m i s e 

dünaamikasse ning k innitas ime 

k o g u d u s e 

p ü s i a n n e t a j a 

statuudi ja regist-

r e e r i m i s l e h e . 

O l u l i s e m a t e k s 

arenguteks uuel 

s ü g i s e l  o n : 

jumalateenistuste 

toimkond jätkab 

jumalateenistus- ja 

m u u s i k a e l u 

toimkonnana ning 

laste- ja peretöö 

toimkond laieneb samuti, algatades 

tegevusi teismelistele ning põhi- ja 

g ü m n a a s i u m i e a s  n o o r t e l e . 

Väl jasõiduistung lõppes palvega 

v ä i k e rüh m ad e s  n i n g  p i du l i ku 

õh tu söög i g a .  On rõõm t eha 

kogudusetööd motiveeritud ning 

teotahteliste inimestega, kellel on ideid 

ja soovi Jumala Riigi kaasloojad olla.   

Marko Tiitus, 

Koguduse õpetaja                
 

KOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS ARUKOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS ARUKOGUDUSE NÕUKOGU PIDAS ARU   

ÕPETAJA MARKO 

TIITUS ÕNNISTAS 

VILJANDI KESKLINNA 

KOOLI LIPU 
29. juunil oli meie kirikus pidulik 

sündmus, kui Viljandi Kesklinna Kooli 

pere tõi Jaani kirikusse õnnistamiseks 

oma kooli lipu. 
Pühitsemistalituse viis läbi praost Marko 

Tiitus, kõne pidas kooli direktor Aavo 

Soopa. 
Soovime edu ja kordaminekuid Viljandi 

Kesklinna Kooli juhtkonnale, õpetajatele 

ja õpilastele! 
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Palju õnne! 

                  August 
 

01.08 Kersti Mutli 50 
02.08 Daisy Alliksaar 56 
 Ene Kivirist 73 
06.08 Tiina Leiaru 54 
07.08 Õie Neemsalu 51 
08.08 Ivi Piir 71 
 Kiira Sumberg 78 
 Rein Õunpuu 61 
09.08 Made Kello 77 
11.08 Maia Kärk 56 
 Merle Kõiv 61 
 Marie Rahula 98 
 Juta Toos 79 
14.08 Aleksander Valdt 76 
15.08 Sirje Müürisepp 70 
19.08 Leo Kooser 67 
 Astra-Silvia  91 
 Valtson  
23.08 Tiit Rebane 65 
25.08 Esta Külasalu 51 
26.08 Tiit Aru 59 
 Hurma Leim 59 
 Irina Vares 64 
27.08 Anne Lossmann 57 
28.08 Hans-Aleksander 92 
 Kuusik 
29.08 Malle Kraavi 78 
30.08 Iraida Arro 89 
31.08 Marianne Ruus      61  
 

JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID 
JA NOOREMAID 

                     Juuli 
 

01.07   Liilia Juht 64 
            Karl Luht 90 
03.07   Helgi Koorits 54 
            Lea Saareoks 69 
            Lilian Estorn 58 
04.07   Galina Jakobson 73 
            Jüri Tamtik 64 
            Sulev Elur 57 
            Eha Habicht 63 
06.07   Aksel Hüva 66 
            Tiiu Hunt  56 
07.07   Tiit Naber 61 
08.07   Johannes Ilves 93 
09.07   Eduard Riik 91 
            Urmas Reitelmann 55 
            Külli Krull 55 
            Priit Kalle 51 
12.07   Merike Holmberg 53 
13.07   Heino Irv 94 
            Hedvi Annemägi 84 
15.07   Kaiti Kuiv 51 
            Leili Pihlak 70
  
17.07   Arvo Rebane 62 
18.07   Silvi Mäeorg 70 
19.07   Ia Vester 67 
20.07   Janne Pendis 55 
            Merike Ilves 53 
21.07   Leili Weidebaum 76 
            Anneli Romulus 51 
            Rita Puusepp  53 
22.07   Vaike Zalõbina 66 
            Heinar Org 51 
23.07   Viktor Lätte 67 
25.07   Estra Lutus 58 
            Jaan Pihlak 66 
            Meelis Kard 63 
27.07   Tiina Rõuk 50 
            Jaan Viilo 68 
31.07   Tiiu Rohtlaan 58 

TÄNAME  JUUNIKUU  LIIKMESANNETAJAIDTÄNAME  JUUNIKUU  LIIKMESANNETAJAID    
(seisuga 26.06) 
Ebe Meiesaar, Helve Hunt, Aita-Astanie Muks, Sirje Kõuhkna, 
Enna ja Tiit-Uku Audova, Eva ja Tarmo Loodus, Alvar Lepp, Tiia 
Oks, Tiina Vilberg, Tiina Leiaru, Marko Mägi, Evija Leiaru-Kuldsaar, 
Marko Kuldsaar, Malle Pisarev, Taimi Välba, Kristi Poolak, Tiia 
Sülla, Katrin Thomson, Janek Kink, Jelena Pärle, Kätlin Juuram, 
Irina Vares, Leili-Elise Lutsoja, Kaidi ja Enn Kullama, Angela Leiaru
-Indriko, Inno Indriko, Käty Zujev, Raul Alliksaar, Linda Pukk, Raina 
Luhakooder, Jaan Männik, Lembit-Kaur, Ülo-Tarmo ja Ülo Stöör, 
Liina ja Kristjan Toomjärv, Keida ja Indrek Tirmaste, Tiiu ja Karl 
Luht, Timo Kallas, Tiiu Lätte, Silvi Mitt, Luule-Miralda Uibo, Mikk 
Kard, Tiia ja Kalle Kadalipp, Liis ja Raiko Mutle, Malle Pisarev, 
Allan Leiaru, Taavi Sõukand, Marko Tiitus.  
 

KOGUDUSEL ON UUS ARVELDUSKONTO SWEDBANK’is 
Arveldamise ja annetuste tegemise lihtsustamiseks on Viljandi 
Jaani kogudusel nüüdsest avatud konto ka Swedbank’is. Seeläbi 
saavad Swedbank’i klientidest koguduseliikmed teha kogudusele 
annetusi senisest väiksema panga teenustasuga. 
Konto number: 221057689936 Swedbank 

Liikmesannetused on meile eluliselt tähtsad. 
Möödunud aastal võisime rõõmustada – koguduse 
nõukogu püstitatud eesmärk, 300 liikmesannetajat 
aastas ja vähemalt 14 500 € ulatuses liikmesannetusi, 
sai täidetud ja annetuste summa osas ka ületatud. 
Aasta lõpus oli 300 liikmesannetajat, kes annetasid 
kokku 18167 €.  
 

Liikmesannetused moodustavad meie koguduse 
tulubaasis ca 25%. Teisteks peamisteks tuludeks on 
Viljandi linna tegevustoetus, pastoraadi üür ja Porvoo 
soome koguduse tegevustoetus. 
 

Tänavu on koguduse nõukogu seadnud eesmärgiks 
320 liikmesannetajat ja 18 000 € ulatuses annetusi. 
Loomulikult ei ole annetuste kogumine eesmärk 
omaette – eesmärk on koguduse ja linnarahva 
vaimulik teenimine, Jumala Sõna kuulutamine ja 
sakramentide jagamine, pühakoja korrashoid, osadus-
lik ja kvaliteetne jumalateenistuselu, laste-, noorte- ja 
diakooniatöö. Kuid ilma rahaliste vahendite ja 
koguduseliikmete annetusteta me neid suuri ees-
märke ei saavuta. 
 

Annetuste laekumise tänane seis on pisut muret-
tekitav. Jaanipäevaks on oma annetuse teinud 152 
koguduseliiget ning kogutud on 6505 €, mis on 

vaid pisut üle kolmandiku aasta eelarvest.   

Oleme sel aastal kavandanud ja läbi viinud mitmeid 
olulisi ettevõtmisi: käärkambri remont, Jaani Laste-
maja viimine õhksoojusküttele, loonud koguduses 
täiskohaga sekretär-juhiabi ametikoha. See kõik on 
meile jõukohane vaid siis, kui koguduseliikmed 
annavad oma panuse. 
 

Paljud Aja Lehe lugejad on oma tänavuse liikmes-
annetuse kaks esimest osamakset juba teinud. Teise 
osamakse tähtaeg oli 20. juuni. Kuid meie koguduses 
on üle 1000 täiskasvanud ja maksujõulise liikme.  
Pöördumegi siis siinkohal nende pisut rohkem kui 850 
koguduseliikme poole, kes pole tänavu ja võib-olla 
juba mitu aastat oma kogudust toetanud:  

tee sinagi üks hea tegu ja anna oma 

osa koguduse tegevusse!   
Isegi siis, kui igaüks teist annetaks 10 eurot,  oleksid 
meie eelarvelised laekumised kuhjaga ületatud ja 
ülalolevad graafikud hoopis teist nägu. 

Tarmo Loodus, 

juhatuse esimees 

IGA  ANNETUS  LOOB IGA  ANNETUS  LOOB IGA  ANNETUS  LOOB 

UUE  VÕIMALUSE!UUE  VÕIMALUSE!UUE  VÕIMALUSE!   
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KIRIK ON  KIRIK ON  KIRIK ON  
LAHTILAHTILAHTI   

 

esmaspäevast 
laupäevani kell 11-18 

ja pühapäeval kell 9-18 
   

KANTSELEI    KANTSELEI    KANTSELEI    
ON LAHTION LAHTION LAHTI   
esmaspäeval ja       

kolmapäeval kell 10-14 

teisipäeval ja           

neljapäeval kell 13-17  

pühapäeval  kell 9-9.45    

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

Õp Marko Tiitus:                        
tel 53 41 33 94                              
e-post: marko.tiitus@eelk.ee   
 

Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:                       
tel 4333 000, 53 442 412                                     

e-post: viljandi.jaani@eelk.ee 
 

Koguduse konto SEB-s on        
100 220 503 960 04 
Swedbank’is 221 057 689 936 
 
AL toimetus:  
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, 
Mirjam Tiitus 
 

Ajast igavikku 
lahkunud ja 

kristlikult maetud 
 

 
EHA LUUS 

(05.02.1941-03.06.2013) 
maetud 7. juunil 
Metsakalmistule 

 

——————— 
 

ALBERT EVEREST 
(04.11.1939 – 09.01.2013) 

urnimatus 6. juunil 
Metsakalmistul 

 

——————— 
 

SALME LALL 
(09.02.1921 – 02.06.2013) 

tuhastatud 8. juunil 
 

Jeesus ütleb:                             

"Mina olen ülestõusmine ja 

elu. Kes minusse usub, 

see elab, isegi kui ta 

sureb."  

(Joh 11;25) 

Jaaniajal said ristimise läbi 
kiriku liikmeks 5 last: 

Emma Sepp, Hannes 
Ehin, Klara Mägi, 

Emilia Sõukand ja Mia 

Salujärv. 
Nüüd te olete kõik usu kaudu 

Jumala lapsed  Kristuses Jesuses, 
ses kõik, kes olete Kristusesse 

ristitud, olete Kristusega 
rõivastatud. (Gal. 3:26-27) 

Õnnistust ja hoidmist teile, teie peredele ning tere tulemast Jumala 

laste perekonda! 

Koguduse töökorraldus  

juulis ja augustis 
Õpetaja Marko Tiitus ja sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus on 

puhkusel      1.-17. juulil ja 13.-26. augustil.  Jumalateenistused 

ja kiriklikud talitused saavad peetud külalisvaimulike kaasabil, 

kuid õpetaja kõnetunde sel ajal ei toimu. 
Kantselei on avatud tavapärastel aegadel, sekretäritööd teeb 

Tiina Vilberg. 

 

Lase meil tervena  

oma teed käia. 

Juhi meie samme 

ja saada meid 

oma rahuga. 

Luba meil elusalt, 
rõõmsalt ja tervelt oma 

eesmärgile jõuda... 

Õnnista meid kõiges,  

mis me teeme,  

Ja las leiavad 

Sinu silmis  

halastust, 

armu ja kaastunnet 

kõik, keda me kohtame. 
 

Juudi reisiõnnistus 

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

