Ometi jään ma ikka Sinu juurde; Sa oled haaranud kinni mu paremast käest.
Oma nõuga juhatad Sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse.
Psalm 73:23-24
Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva Tema päästet!
1. Ajaraamat 16:23
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15. juunil said leeriõnnistuse ja
võeti Viljandi Jaani koguduse liikmeks vastu 8 inimest, kes olid
alates veebruarikuust iga kahe
nädala tagant osalenud leerikoolis
ning osa võtnud pühapäevastest
jumalateenistustest ning kirikukohvi vestlusringidest.

Liisa Sepp, Karmen Ekbaum, Malle Blitner, Janika Kipp,
Ragnar Talgre, Karl Mihkel Loodus, Silver Naarits, Rein
Reinsalu.
Tere tulemast!

Jumala rahu olgu teiega,
olgu teiega Kristuse rahu,
olgu teiega Püha Vaimu rahu,
teiega ja teie lastega.
Tänasest päevast,
kus me siin seisame,
teie elupäevade lõpuni,
teie elupäevade lõpuni.
Keldi palve

HANSAPÄEVAD, MAASIKA
MAASIKAPEENRAD
PEENRAD JA HUVITAVAD KOHTUMISED
Aeg lendab kiiresti. Märkamatult on saanud läbi
osa Eesti ja Saksamaa vabatahtlike vahetusprojektist „Õpime täna eilsest“. 23. maist 13. juunini viibisid Viljandis neli vabatahtlikku Saksamaa evangeelse reformeeritud kiriku Kirchborgumi kogudusest. Kolme nädala sisse mahtus
väga palju erinevaid tegemisi ja kogemisi.
Saabumisel tehti esimene tutvumine Tallinna
vanalinnaga. Tervitused ütles Saksa Lunastaja
koguduse õpetaja Matthias Burghardt, kes
tutvustas sakslaste kirikuelu Eestis ja rääkis meie elust ühe siin elava sakslase pilgu läbi. Kuna
Edeltraud, Anna, Ersy ja Diedrich olid kõik esimest korda Eestis, siis neelasid nad esimesest
hetkest kogu uut informatsiooni hoo ja huviga.
Tutvumiseks meiepoolsete projektis osalejate
Taimi, Elvari, Ene ja Tiiaga korraldasime grillõhtu. Nii leiti omavahel kiirelt hea kontakt.
Esimesel nädalal toimetasid vabatahtlikud Sakala Keskuse juures Hansapäevade programmi
tutvustavate voldikute koostamisel ja laada
suunaviitade värvimisel. Ühe päeva veetsime
Kääriku talus talutöödel. Erilist uhkust tunti päeva lõpuks enda haritud ja istutatud maasikapeenra üle. Suur väärtus oli külaliste jaoks see,
et vahetult saadi osa ehtsa maakodu argipäevarütmist ja tavadest, boonusena saadi sõbraks
kunstnik Anu Rauaga.

Hansapäevadeks panid sakslased oma kiriku
elu ja loo tutvustamiseks kirikusse väljapaneku.
Koos kirikunaistega korrastasime kiriku ja ümbruse, Ülo Stööri abiga valmistasime ette Jaani
kiriku ajaloo saksakeelse tutvustuse. Selle kandis Diedrich Bode Hansapäevade ajal väga värvikalt ette saksakeelsetele kiriku külalistele. Põgusalt vahetati muljeid vabatahtlikust tööst ka
soomlastest linnakülalistega.
Toimetuste vahepeal tutvustasime neile oma kodukanti erinevatest külgedest: astusime sisse
kutsekooli, muusikakooli, linnavalitsusse.
Kohtusime Viljandimaa Hoolekandekeskuse elanikega, koguduse eakatega pärastlõunal. Osalesime ühisel väljasõidul Lõuna-Viljandimaale, käisime matkamas Soomaal, Otepääl, Tartus, Peipsi ääres, Olustvere mõisas… Sõime eestipärast
toitu, vormisime oma käega kakukese, purjetasime purjekaga Tallinna lahel , kaesime riigikogu.
Meil oli pakkuda ka midagi, millest olid sakslased varem lugusid kuulnud, kui ei osanud ette
kujutada – meie kooslaulmine ja –tantsimine.
Viljandimaa laulu- ja tantsupeol said nad oma
silmaga veenduda, et on küll võimalik ühel
rahval end ka vabaks laulda!
Külalised osalesid ka jumalateenistustel. Edeltraud ja Diedrich olid väga vaimustuses võimalusest Taimi Välba juhendamisel laulda. Kõrg-

hetkeks oli kahes keeles toimunud nelipüha
missa 8. juunil. Seal pidas Diedrich, kes on 34
aastat oma koguduses pastorina ametis olnud ja
nüüd juba 4 aastat ametist eemal on, jutluse.
Selle üle oli ta väga uhke ja õnnelik.
Projekti kulgu visiteerisid SA Archimedes ametnikud. Meiega jäädi rahule, leiti, et projekt on
õnnestunud ja sama loodetakse edaspidisest.
Pole lihtne kodust nii pikka aega järjest ja ilma
pereta eemal olla, liiatigi, kui seda pole pika elu
jooksul veel kunagi ette tulnud. Oli meiegi külalistel vahepeal ka koduigatsust, kuid pead ei lastud norgu – mindi jalutama, vaadati maju, hoove,
inimesi, mõni haaras jalgratta ja sõitis kogu terviseraja ümber Viljandi järve mitu kordagi läbi…
Eestist ega Viljandist ei olnud neil varem palju
ettekujutust. Oli palju „kodutööd“ tehtud ja
kirjandusega tutvutud, kuid kohapeal pidid nad
nentima, et tegelikkuses on inimesed siiski hoopis teistsugused. Neil oli hea meel, et neid võeti
nii hästi vastu, oldi külalislahked, sõbralikud.
Nad on tänulikud, et neil on õnn osa saada
sellisest projektist, mis annab võimaluse just
eakamatel inimestel teisi maid tundma õppida.
Sügisel lähevad meie poolt neli vabatahtlikku
Saksamaale ja siis kuuleme juba uusi uudiseid.
Ülle Kramer
Projekti koordinaator
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ÕNN OLLA
JUMALA
LÄHEDAL
Kes meist ei ihkaks olla õnnelik? Küllap on pürgimine õnne poole midagi üldinimlikku, sõltumata
vanusest, soost, haridusest, maailmavaatest või
usutunnistusest. Ning samas on õnne retsepte
ilmselt niisama palju kui inimesi.
Valdur Mikita kirjutab: „Targa ja rumala vahel on
vist ainult üks selge erinevus. Kui rumalal on vaja
õnne tohututes kogustes, et ennast õnnelikuna
tunda, siis targa õnnelikkuse lävi on nii madal, et
kõik asjad tekitavad temas õnnetunde. Rumal on
õnne suhtes ahne, tark ei ole. Selline õnnelikkuse
läve kahanemine elu jooksul on ehk ainus, mis
näitab inimese edenemist. Tõeliselt targa inimese
juttu pannakse harva tähele, sest ta kõneleb üldjuhul äraleierdatud asju. Ta räägib umbes nõnda,
et tundke rõõmu ligimesest, mõelge häid mõtteid ja
vaadake, kui kaunis on lille õis.“
2014. aasta vaimulikuks juhtmõtteks on Vana Testamendi lauliku sõnad: Minu õnn on, et ma olen
Jumalale ligi (Psalm 73:28) Inimene, kes niimoodi
ütleb, ei igatse mitte õnnetunnet, vaid Jumala lähedust. Ta igatseb elada kooskõlas Loojaga, elu ja
armastuse allikaga, ning ammutada Temast loovust, inspiratsiooni, julgust, headust ja püsivust,
mis on aluseks õigete valikute tegemisele, harmoonilisele elule ning kokkuvõttes ka inimlikule õnnele.
Kas me saame inimestena üksteist õnnelikuks
teha? Ameerika pastor Eugene H. Peterson ütleb:
„Minu ülesanne ei ole lahendada inimeste probleeme või teha neid õnnelikuks, vaid aidata neil näha
nende eludes toimivat Jumala armu. See on
raske, sest kogu meie kultuur liigub teises suunas
väites, et kui sa oled piisavalt nutikas ja saad
õigest kohast abi, siis võid sa lahendada kõik oma
probleemid. On tõsi, et Piibel ei tunne väga palju
õnnelikke inimesi. Kuid seal on inimesed, kes
kogevad rõõmu, rahu ja Kristuse kannatuste
tähendust oma elus.“
Kristuse kirik oma pärimuse, liturgia ja sakramentide, pühakodade ja muusika, elavate eeskujude ja
eestpalujatega aitab inimesel elada Jumala ligiduses, seda teadvustades, peegeldades ning sellest
oma igapäevastes eluolukordades ja katsumustes
tuge ja väge ammutades. Ka Viljandi Jaani kiriku
uksed on suvekuudel iga päev avatud. Sisene,
teeline, peatu, jää vaikseks Püha Jumala ees ning
leia tarkust, et tunda end õnnelikuna.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
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LASTEMAJAS ASUB HOIDJANA
TÖÖLE JANA KASEOJA
Jaani Lastemaja saab uue
põhikohaga töötaja - lapsehoidjana asub ametisse Jana
Kaseoja.

aastat sekretärina, see töö andis
põhjaliku ülevaate kiriku elust ja
koguduse toimimisest. Kahel viimasel aastal töötasin müüjana
Jana Kaseoja, miks Sa soovid koguduse abipunktis, kus müüsin
Jaani Lastemajas lapsehoidja- kasutatud riideid ja kodukaupu.
na tööle asuda?
Kuuel kevadel olen kaasa löönud
Jaani Lastemaja otsis mõnda Soomes Alppila koguduses eestiaega lapsehoidjaid. Ühel päeval keelse kogudusetöö korraldataküsis mu hea tuttav õpetaja Tuuli vates perelaagrites, kus olen
juhendanud käelist
Raamat, kas ma
tegevust.
olen mõelnud lapsehoidja tööst.See
Oled suure pere
hetk sai otsustaema, millega tevaks, sest olen
gelevad Sinu pesuure osa elust
reliikmed?
olnud seotud laste
Olen abielus. Abija kirikuga ning
kaasa Kuldar on
see meeldib mulle.
meremees ja on
Viljandis on Jaani
pool oma elust
Lastemaja ainus
veetnud
merel.
koht selle unistuse
Peres on 5 last (4
teostumiseks.
tütart ja poeg).
Kuna mul ei olnud
Tütar Anna-Maria
eelnevalt vajalikku haridust, siis õpib Viljandi Kultuuriakadeemias
valisin välja Tallinna Perekasva- rahvusliku metallitöö erialal. Tema
tuse Instituudi, kus viiakse läbi on olnud mulle suureks abiks
lapsehoidja koolitusi. Nüüdseks pühapäevakooli tundide läbiviimion kursus läbi ja olen sooritanud sel. Mari-Liis õpib Viljandi Gümka kutseeksami. Koolitusel oli meil naasiumis looduse õppesuunal,
väga mõnus grupp ning koolitus Mai-Triin ja Meeri-Lii õpivad Paaoli väga vajalik inimestele, kes lalinna koolis 9. ja 7. klassis, nad
hakkavad lapsi hoidma. Saime tegelevad aktiivselt kergejõustipõhjaliku ülevaate lapse arengu- kuga. Poeg Kalev Kristian on 5astmetest, lapsepsühholoogiast, aastane ja käib lasteaias.
esmaabist ja muust. Kuna lapsehoidja töö on üks sotsiaalhoole- Mis on Sinu hobid?
kande liike, siis anti ülevaade ka Mulle meeldib meeletult küpsetalastekaitsetööst.
da, uusi retsepte ja tehnoloogiaid
katsetada. Käsitöös on õmbleMilline on olnud sinu senine mine minu tugevaim külg. Oma
tegevus kirikus?
lastele olen meisterdanud hulga
Olen Viljandi Pauluse koguduse nukke ja fantaasiategelasi. Huviliige. Minu senine seotus kiriku ja tun kõigest, mida annab oma kälastega ongi olnud Pauluse kogu- tega teha, ideede ammutamiseks
duses. Aastast 2002 olen vaba- surfan internetis ja uurin käsitöötahtlik pühapäevakooli õpetaja ajakirju. Lastetöös on käeline tening olen osalenud ka vastavatel gevus väga hea teemat kinnistav
Küsis
kursustel Usuteaduse Instituudis. vahend.
Marko Tiitus
Koguduse kantseleis töötasin 7

TÄNAME VABATAHTLIKKE!

Tiina Vilberg, Taimi Välba, Malle Blitner, Ülle Kramer, Karmen
Ekbaum, Mirjam ja Marko Tiitus, Tarmo ja Karl Mihkel Loodus,
Ene Pärnasalu, Elvar Eerme – hansamüügi korraldamine ja
läbiviimine
Ülo Stöör, Kalev Rajangu, Anu Raud, Ülle Kramer, Kristel Aer,
Marko Tiitus – hansakiriku ettevõtmiste läbiviimine
Ülle Kramer— projekti “Heute vom gestern lernen” koordineerimine
ja saksa vabatahtlike eest hoolitsemine
Olge tänatud ja hoitud!

Lk 3

HANSAPÄEVAD TÄITSID LINNA JA KIRIKU RÕÕMUGA
Juuni esimesel nädalavahetusel
aset leidnud Viljandi hansapäevadel oli Jaani kirik hansakirikuks.
Kirikus oli mitmesuguseid ettevõtmisi alates laupäeva keskpäevast
kuni õhtuni välja. Päevale andis
stardi kunstnik Anu Raua juhendatud õpituba, kus sai näha nöörvaipu ning ka ise kaaruspaela punumises kätt proovida. Õpitoas
osalesid käsitööhuvilised prouad
Rootsist ja Saksamaalt.
Meie organist Kalev Rajangu
improviseeris pillide kuningal ning
ta võlus orelist meisterlikult välja
väga erinevaid tämbreid ja meeleolusid.
Nagu ka varasematel aastatel, tutvustas koguduse liige arhitekt Ülo
Stöör kirikut ning rääkis selle ajaloost. Ka käimasoleva saksa projekti neli saksa vabatahtlikku olid
Ülo Stööri abiga ette valmistanud
põhjaliku kiriku tutvustuse saksa

keeles. Nad said sellega suure- said ilusa elamuse!
päraselt hakkama ning ka kuula- Kogu laupäeva oli hansalaadal
jaid jagus.
püsti ka koguduse müügitelk, kus
vabatahtlikud müüsid kristlikku
Koguduse õpetaja Marko Tiitus viis kirjandust ning sümboolikat:
läbi hingehoiu töötoa, kus arutleti küünlaid, kaelariste, inglikujukesi
selle üle, kuidas kiirustavas ja ja muud.
pealiskaudses elus tulla toime
Hansakiriku ettevõtmised lõpetas
stressi ja pingetega.
pühapäevahommikune rahvusvaheline nelipüha missa. Oli pidulik
jumalateenistus, kus teenisid õpetaja Marko Tiitus ja emeriitõpetaja
Diedrich Bode Saksamaalt, organist Kalev Rajangu, hansaaegset
muusikat tegid plokkflöötidel KaiRiin Kont, Külli Teearu ja Arno
Anton, laulis ansambel Iris koos
saksa vabatahtlikega.
Kirik oli hansapäevadel avatud ja
Laupäevale pani punkti võimas nähtav nii oma linna elankele kui
orelikontsert, kus meie koguduse ka külalistele – aitäh kõigile, kes
liige organist
Kristel Aer esitas selle heaks oma panuse andsid!
orelil teoseid hansa-ajast kuni
Mirjam Tiitus
tänapäevani. Kes kuulama tulid,
Sekretär-juhiabi

JÄRVA
JÄRVA--JAANIS OLI PÕN
PÕNEV
EV
LASTE MULJEID SUVELAAGRIST
20.-22.juunil toimus Järva-Jaanis
Viljandi praostkonna lastelaager.
Laagris oli kaks õppetundi kolmes

vanuserühmas: 2-6-a, 7-8-a ja 912-aastased. Siis oli seal veel kaks töötuba, kus sai valida tantsimise, paela punumise, viltimise,
talu-loomade juures käimise või
Järva-Jaani kirikuekskursiooni vahel. Veel toimus seal kaks lõkkeõhtut, kus küpsetati tokisaia.
Esimene
toimus Vanatehnika
varjupaigas. Seal oli veel tuletõrjeõppus, varjupaiga mäng ja filmi
vaatamine. Teine toimus Tõnise
talus ja seal oli maastikumäng.
Teisel päeval oli linnamäng, kus oli
kaardi peal märgitud kohad.
Nende juures pidi käima ja
tähelepanelik olema, sest pärast
olid küsimused. Mulle meeldis

laagris, sest seal oli
erinevas vanuses lapsi. Tegevustest meeldisid mulle kõige rohkem viltimine ja ekskursioon kirikus - seal
sai ronida võlvide peale. Mulle Mulle maitsesid väga laagri toidud,
meeldis laager väga.
süüa sai seal piisavalt ja mul
polnud kordagi kõht tühi. Teise
Elsbet Helena Tiitus, 10-aastane
päeva õhtul käisime koos Tõnise
Laagri teema oli:,,ÜKS KÕIGI talus, kus oli ratsutamine ja maasJA KÕIK ÜHE EEST“. Laagris oli tikumäng. Minu väike õde Maarja
lapsi üle 30 vanuses 1-12 eluaas- kukkus esimene kord hobuse
tat. Esimesel päeval olid lahedad seljast peaaegu maha, aga hiljem
tutvumismängud, vanavara varju- sai ta natuke rahulikuma hobusega
paigas maastikumäng ja tuletõrje- sõita. Tõnise talus tegime me lõket
ja küpsetasime tokiõppus, grillimine, mulsaiu. Päeval käisime
tika
vaatamine
ja
me Järva-Jaanis maastokisaiade tegemine.
tikumängu
mängiTeisel päeval olid õpmas. Kuus kohta oli
petunnid ja töötoad:
kaardi peale peidetud
sai viltida palle, Tõnija seal tuli tähelese talus käia ja õppida
panelik olla, sest päloomade eest hoolitrast olid küsimused.
semist, tantsida või
Kolmandal ja viimasel
sõbrapaela punuda või
päeval käisime kirikus
käia Järva-Jaani kirikuekskursioonil. Vahepeal oli 2 jumalateenistusel. Iga laps võis
tundi vaba aega ja siis sai ka vil- millegagi esineda, mina ja Elsbet
tida. Mina käisin tansimas, kiriku- mängisime kaks plokkflöödilugu.
ekskursioonil ja viltisin kaks palli. Mulle meeldis laager väga-vägaKirikuekskursoonil meeldis mulle VÄGA!
Ingel Madleen Tiitus, 8-aastane
väga kiriku võlvidel käia ja ronida.
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MAIKUU VILJANDI JAANI KIRIKUS
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TAIMI VÄLBA:
TEE TÖÖD, SIIS
TULEB KA ARMASTUS
Aja Leht jätkab portreelugude sarja koguduse töötegijatega.
Seekord palusime oma kujunemisest, tööst, otsingutest ja Jumalast kõneleda koorijuht Taimi Välbal, Jaani koguduse nõukogu liikmel, kes tänavu nelipühadel pani
väärika punkti 13 aastat kestnud
tegevusele Jaani koguduse naisansambel Irise dirigendina.
Soovime Taimile jätkuvalt loomingulist indu, tervist ja palju ilusaid
ettevõtmisi oma koguduses.
Taimi Välba, kes Sa oled?
Tulin Viljandisse 1960.
aastal. Lõpetasin õpingud ja kvalifikatsioonikomisjon suunas mind
Valuoja kooli muusikaõpetajaks. Läksin sealt
peagi edasi Viljandi
Kultuurikooli ning sinna
ka jäin. Õpetasin noortele koorijuhtimist ja
kõike, mida see amet
eeldab. Töötasin õppeasutuses selle kõigi
nimede ajal, alustades
1960
kultuurikoolist,
lõpetades 2006 Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga. Väga huvitav ajajärk
selles koolis oli üheksakümnendad
aastad, kui toonane rektor Enn Siimer tegi mulle ettepaneku luua kirikumuusika kateeder ning algas uue,
kirikumuusik-muusikapedagoogi õppekava koostamine. Selle huvitava
töökogemuse ja kogutud materjali
põhjal ilmus aastal 2007 minu koostatud raamat «Kantorikoolitus Viljandis”. Aastatega oli kogunenud palju
materjali, mis seisis koolimajas ning
tundus õige see ühtede kaante vahele kokku panna.
Iseennast iseloomustada on raske,
seetõttu tsiteerin oma kunagist kolleegi Külli Salumäed, kes kirjutas:
”Akadeemias
tunneme sind kui
edumeelset ja töökat, nii enese kui

teiste suhtes peensusteni nõudlikku
kolleegi. Oleme kadestanud sinu julgust ikka ja jälle otsast alustada, olgu siis tegu inimsuhete või ettevõtmistega, mis vajavad sinu meelest
teokstegemist.”
Miks kinkisid oma südame muusikale ja koorilaulule?
Minu lapsepõlvekodus oli hästi palju
muusikat. Kõige musikaalsem oli mu
imetlusväärse lauluhäälega vanaema, kelle helisev sopran ei kaotanud kõlavust ka üheksakümne nelja
aastaselt. Skulptorist isa laulis Vanemuise ooperikooris
tenorit.
Ma ei sündinud taktikepp sõrmede vahel.
Ma tahtsin hoopis
kangesti
tantsijaks
saada. Paraku oli mu
tervis niruvõitu ja pärast seda, kui ema
kinkis mulle klaveri,
algasid minu klaveriõpingud. Ema õppis
õhtuti muusikakoolis
laulmist ja nii saime
kodus koos harjutada:
mina saatsin teda
klaveril.
Ema lootis, et minust saab pianist,
aga juhtus nii, et murdsin käeluu ja
nii tuli sellest plaanist loobuda ja
muusikakoolis eriala vahetada. Minu
uueks erialaks sai koorijuhtimine. Ja

nüüd võin rõõmuga öelda: tee tööd,
siis tuleb ka armastus, seda on
tõestanud mulle aastaid kestnud töö
koorijuhina.
Millised on kõige eredamad hetked ja perioodid Sinu pikalt
muusikuteelt?
Need unustamatud loomingulised
õnnehetked on olnud koos Sakala
ja Irisega, Minu käe all on sündinud
looming, kus koori, dirigendi ja kuulajate koosmõjul on tekkinud ainukordne tulemus, mis jääb sellesse
hetke ja nendele inimestele igaveseks puutumatuks varanduseks. Ja
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muidugi ei saa ma kunagi unustada
rahvusvahelist koorikonkurssi Budapestis, kus Sakalaga laulsime hõbedale, samuti mitte Eestis Sakalaga koorikonkursil saadud kulddiplomit koos parima dirigendi diplomiga!

seks, et loomulikult võib igaüks, kes
seda soovib, saada osa Issanda
söömaajast ja nii täitus minu ammune unistus. See oli erakordne
elamus, mida on raske sõnadesse
panna. Näis, nagu oleks tunneli
suu eest raske rauduks üles tõstetud. Pisaratele ei tahtnud lõppu
tulla, tundus, et kogu saast tahtis
hingest välja voolata, siis aga korraga tuli rahu ja kergus.

Suure heldimusega meenutan esimest kontserti Irisega 2001. aasta
mais. Ja muidugi on suur rõõm oma
tudengite hästi sooritatud koorijuhtimise eksamitest. Südame teeb soojaks, kui näen Signe Ristisaart või Soomest naastes otsisin leeriminekusooviga üles tolleaegse
Jüri Liivat koori ees.
Viljandi Jaani koguduse õpetaja
Jaan Tammsalu ja et ma olin väga tööga hõivatud, andis õpetaja
mulle läbi töötada hulga teoloogilist kirjandust. Pärast pool
aastat kestnud iseseisvat õppimist ja vaimulikuga aeg-ajalt Jaani kirikus asjade üle arutamist olin
lõpuks küps ning sain ühel imelisel kevadpäeval, 1994 aasta 2.
ülestõusmispühal leeriõnnistuse.

Milline on olnud Sinu tee Jumala
ja kiriku juurde?
Jumala ja kiriku juurde jõudmine
võttis minul omajagu aega, isegi
sedavõrd, et tütar jõudis leeriõnnistuse enne mind vastu võtta.
Püüdsin ja soovisin leida teed Jumala juurde ning kadestasin inimesi,
kes palvetades oma hingele kosutust leidsid. Käisin Tallinna sattudes
tihti Jaani kirikus Toomas Pauli jutlusi kuulamas, sest need olid minu
jaoks kaasaega sobituvad ja minule
arusaadavad, vastuvõetavad.
Ühel pühapäevasel teenistusel Tallinna Jaani koguduses tundsin, et
ma soovin minna armulauale. Arvasin, kui õpetaja kutsub armulauale,
siis võivad sinna kõik kirikulised
minna. Läksin siiski igaks juhuks
kantseleist küsima, kas see ikka on
nii. Mulle selgitati, et olen valesti aru
saanud. Kahtlen tänapäevani, kas
selline kord ikka on Jumalale meelepärane.
Kord 80-ndatel aastatel Helsingis
olles sattusin koos soomlannast
sõbrannaga kirikusse. Teenistusel
sain sõbrannalt oma küsimuse peale armulauale mineku kohta vastu-

hommiku- ja õhtupalvet, see kuulus
lihtsalt ja loomulikult igasse päeva.
Tähenduse omandas palvetamise
oskus tunduvalt hiljem.

Olen tänulik ka oma õpetaja Gustav Ernesaksale, kelle õpetust
olen püüdnud koorijuhina ikka
meeles pidada: ”Kui lähed kuulajatele laulma, peab su muusikas
olema sõnum ja kvaliteet. Meile
antud aeg on lühike ja muusikuna
oled vastutav, et su publiku aeg
tühjalt raisatud ei saaks.”
Mida soovid Aja Lehe lugejatele?
Olge hoitud ja õnnistatud! Olgu
Taevaisa inglid teid kõiki varjamas.
Suur tänu Taimi Sulle iseenda
avamise ja toredate mõtete eest.
Soovime Sulle tervist ja rõõmu
ning — ole hoitud!
Küsitles
Marko Tiitus

Kuidas iseloomustad oma kodukogudust - Viljandi Jaani kogudust?
Tänu Jumalale, et mul on kodukirik,
kus saan kogudusega osaduses
tunda Jumala ligiolekut.
Kes on Sinu suurimad eeskujud?
Minu elus on olnud väga oluline inimene, mu vanaema Ida-Katariina.
Tema õpetas mind austama ennast
ja teist inimest enda kõrval. Olen
talle selle eest väga tänulik. Tema
kõrval kasvades õppisin lugema

Lk 6

7/210

MEENUTUSI KOGUDUSE EKSKURSIOONILT
Esmaspäeva, 9. juuni hommikul alustas
bussitäis rõõmsaid inimesi teekonda
naabritele külla - ees ootas väljasõit
Lõuna-Viljandimaale. Jaanikuu heitlik
ilm oli selleks päevaks varunud päikesepaistet ja sooja, nii et reisilised tundsid
kogu päeva ennast hästi. Seltskonnas
oli ka 4 sakslast, meie Saksa projektist
osavõtjad.

Silvia Saveli: Oli väga tore ekskursioon
ja ilm oli ka ilus. Eriti meeldis Mõisaküla
kirik, see oli soe ja puulõhnaline ja meid
võeti väga südamlikult vastu. Ka Mõisaküla muuseum oli väga huvitav. Halliste
kirik on suur ja võiks öelda isegi suursugune, aga mitte väga kodune. Ka
Pajumäe talus oli põnev kuulata, kuidas
praegune tootmine on alguse saanud
Marsruudi koostas Ülle Kramer, kes ko- roosikasvatusega ja üheainsa lehmaga.
gu päeva jooksul reisilisi juhatas ja huvi- Vaike Zalõbina: Kogu päev oli väga
tavat infot vaatamisväärsuste kohta ja- hästi organiseeritud, suur tänu korraldagas. Peatuspaikadeks olid Halliste kirik, jatele! Erilise mulje jättis Mõisaküla kirik,
mis pärast 1959.a toimunud tulekahju see oli kodune ja armas. Sama võib öeloli aastaid varemetes ning taastati da Karksi kiriku kohta. Halliste kirik on
Kalev Raave eestvedamisel 1989-1991 väga esinduslik.
ning koolimaja, mis on valminud 1989.a.
Omaette elamuseks oli Mõisaküla puukirik, mis hävis samuti tulekahjus 1983.a
ja mida möödunud aastate jooksul on
kogudus jõudsalt taastanud. Päevakavas oli ka Mõisaküla muuseumi külastamine, see andis põhjaliku ülevaate
Mõisaküla ajaloost, asula tekkimisest,
siinsete ettevõtete toodangust, haridusja kultuurielust ning sporditegevusest.
Külastati ka Pajumäe piimatootmistalu
ning degusteeriti kohapeal valmistatud
piimatooteid.
Päeva lõpetas Karksi kirik, mis on
tuntud oma viltuse torni poolest, ning
jalutuskäik lossivaremetes. Lõunapausi
peeti Abjas “Mulgi Kõrtsis”, kus söödii
ehtsat mulgi toitu. Järgnevalt mõtteid ja
muljeid ekskursioonist osavõtjatelt.

Ebe Meiesaar: Reis oli väga hästi korraldatud, vahel on hea käia ka lühematel reisidel oma kodupaiga lähedal, et
seda tundma õppida. Igal pool oli tunda,
et me olime oodatud. Mõisakülas käisin
viimati kooliajal, siis sai sinna veel rongiga sõita. Mõisaküla kirik on väga ilusti

taastatud, väga sügava mulje jättis kellamäng. Saime käia
ka Halliste koolis,
see kool on fantastiline! Pajumäe taluga tutvumine oli ka
väga huvitav. Eriti meeldis, et reisjuht
Ülle teadis palju erinevate paikade (ka
tee äärde jäävate paikade, kust me
seekord ainult mööda sõitsime) kohta
rääkida. Lõunasöök oli samuti väga
maitsev ja mulgipärane.
Ludmilla Abel: Päev laabus väga hästi,
ilm oli ilus ning inimesed rahulikud ja
sõbralikud, sai ka palju väljas looduses
olla. Väga meeldis Halliste koolimaja.
Eriti soe vastuvõtt oli Mõisaküla kirikus,
kus meie üllatuseks oli ka söögilaud
kaetud. Annaks Jumal selle väikese
koha kirikule ja kogudusele jõudu vastu
pidada! Pajumäe talu külastus oli
põnev, sinna ise ei satu ja oli tore
kuulda talu toimimisest.
Valve Schvede: Reis oli väga huvitav.
Eriti meeldisid Mõisaküla kirik ja muuseum. Tore oli, et kaasas olid ka sakslased, kes said meie maad ja inimesi
tundma õppida. Suhtlesin ka ise nendega, see oli väga tore. Huvitav oli ka
Pajumäe talus käia, saime seal valmistatud piimatooteid maitsta ning neid anti
koju kaasagi.
Reisiliste muljed pani kirja
Mirjam Tiitus

KOGUDUSE NÕUKOGUS KÕ
KÕNELDUST
NELDUST
Koguduse nõukogu liikmed kogunesid 15. juunil pärast leeripüha
missat kiriku keldrisaalis. See oli
käesoleval aastal teine koosolek.
Pärast alguspalvet asuti päevakorra
juurde.
Nagu ikka, tuleb koguduse nõukogul
heaks kiita ja kinnitada koguduse möödunud aasta majandusaasta aruanne
ning tulude-kulude aruanne. Need
koostas nüüdseks koguduses töö lõpetanud raamatupidaja Leili Kopp. Aruandest selgub, et koguduse majandusaasta oli edukas ja tulem hea: oleme
kasvatanud koguduse vara ja varunud
ka reserve. Rõõmu teeb projektide
rakendumine ja Lastemaja tegevusega
alustamine. Nõukogu kinnitas need
dokumendid ühehäälselt.
Juhatuse esimees Tarmo Loodus andis
ülevaate läbirääkimiste käigust Viljandi
Linnavalitsusega Pikk tn 8 pastoraadihoones vajalike remonditööde rahasta-

miseks. Kiiret remonti vajab pastoraadi
katus. mis mitmest kohast läbi jookseb,
samuti vajab remonti veranda. Koguduse juhatus on seisukohal, et nii ulatuslikke remonditöid ei ole koguduse eelarvest võimalik rahastada ilma Kondase
Keskuse rendihinda tõstmata. Arutelu
tulemusel otsustati linnajuhtidega läbirääkimisi jätkata ning võtta hinnapakkumised katuse ja veranda remondiks.
Õpetaja Marko Tiitus andis ülevaate
lapsehoiuteenuse käivitamisest Jaani
Lastemajas. Majas käib elav tegevus ja
maja on lastega täitumas, juulikuus tuleb 11 uut last hoiule, neist enamus 5
päeva nädalas, osa mõned päevad nädalas. Lapsehoidjad Triin Vaiksaar ja
Jana Kaseoja on motiveeritud ja neile
meeldib koos lastega maailma avastada. Alates juunist toimuvad Jaani kirikus
igal teisipäeval kell 10 lastehommikud,
kus osalevad Jaani Lastemaja lapsed ja
hoidjad. Lastehommikuid viivad läbi

Jana Kaseoja ja Mirjam Tiitus.
Õpetaja Marko Tiitus tutvustas nõukogule koguduse hoonete ja investeeringute vajadusi. Ta väljendas arvamust,
et kogudus on valmis uueks projektiks,
millega koguda annetusi ja leida sponsoreid kiriku kaunimaks, nähtavamaks
ja kuuldavamaks muutmiseks meie
linnas.
Esile on tõusnud mõte korrastada ning
elektrifitseerida kiriku kellasüsteem.
Selleks on võetud kirikukellade ehitajalt
Toomas
Mäevälilt
ka
esialgne
hinnapakkumine — kellamängu tegevad kirikukellad maksavad ligi 40 000
eurot. Nõukogu liikmed andsid kellaprojektile põhimõttelise heakskiidu.
Suvi ja puhkuste aeg on ees, soovime
kõigile koguduse nõukogu liikmetele
kosutavat suve, et sügisel tööga taas
edasi minna!
Mirjam Tiitus
Sekretär-juhiabi
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IGA ANNETUS LOOB
UUE VÕIMALUSE!
Vahekokkuvõtted liikmesannetustest
Koguduse tegevust ja ettevõtmisi kannavad tema liikmed, seda nii osalemise, palvete kui ka annetustega.
Tänavu on Jaani koguduse nõukogu seadnud eesmärgiks jõuda aasta lõpuks sinnamaani, et meil on
335 liikmesannetajat ja oleme kogunud 20 000 € annetusi. See on vajalik koguduse tegevuse kestlikkuse
tagamiseks – oleme ka tänavu ette võtnud mitmeid
olulisi algatusi, mis eeldavad majanduslikku stabiilsust. Oleme käivitanud Jaani Lastemajas lapsehoiuteenuse pakkumise kümnele lapsele ning loonud selleks kolm töökohta, oleme tõstnud koguduse töötajate
palkasid 5-10% ulatuses (esimene palgatõus koguduses peale 2009. aastat), remondime pastoraadi tara
ning koostöös Viljandi linnaga otsime lahendusi pastoraadi (Kondase Keskuse) katuse remondiks. Sügisest jätkame taas noorteõhtute ja perejumalateenistuste, eakate pärastlõunate ja laste muusikaringide
tegevust.
Allpool on graafikud, mis näitavad jaanipäevaks kogutud annetuste ja annetajate seisu. Olukord on ootuspärane. Paraku pole meie annetajate arv (161) ega
annetuste summa (8562 €) jõudnud 50%-ni eelarves
plaanitust. Seega seisab meil aasta teises pooles ees
tõsine töö.
Annetajate arv
100%

Annetuste summa
100%

174

80%
60%

11438

80%
60%

40%

161

40%
8562
20%

20%

0%

0%
Aasta lõpuks 335 annetajat

Jaanipäevaks

Järgmise kuue kuuga

Aasta lõpuks 20000 €
liikmesannetusi
Jaanipäevaks

Järgmise kuue kuuga

Suur tänu neile 161 koguduseliikmele, kes on tänavu
oma liikmesannetuse juba tasunud! Eriline tänu kuulub meie püsiannetajatele – need on koguduseliikmed,
kes on allkirjastanud püsiannetaja registreerimislehe
ja sõlminud kogudusega kokkuleppe, mille kohaselt
teevad nad annetuse iga kuu püsimaksekorraldusega
või siis iga kvartali viimase kuu 20. kuupäevaks. Püsiannetajateks on tänaseks registreerunud: Raja Aardevälja, Kristel ja Priit Aer, Laura Linntamm, Hevel Sarv,
Kristo Hansson, Enna Audova, Aare ja Anneli Ansmitt,
Malle Blitner, Külli ja Viktor Joonson, Rein Reinsalu,
Maie Tavaste, Krista Närripä, Mirjam ja Marko Tiitus,
Tiina Vilberg, Hanneloore ja Harald Raid.
Regulaarselt annetavaid koguduseliikmeid on veelgi.
Juhatuse ja nõukogu nimel julgustame kõiki teid oma
annetusi püsiannetuseks registreerima. Palun võtke
ühendust juhiabi Mirjam Tiitusega, et leida just Teile
sobiv viis regulaarseks annetamiseks ning täita püsiannetaja registreerimisleht. Nii saad olla kindel, et annetus ei unune tegemata. Soovi korral saadame püsiannetajatele meeldetuletuse. Lisaks on Teile kõik
kiriklikud talitused tasuta. Aastas 150 € või rohkem
annetajatele on kingituseks ajalehe Eesti Kirik
tellimus.
Tänuliku meelega koguduse õpetaja Marko Tiitus
ja juhatuse esimees Tarmo Loodus

JUULI





























Õnne sünnipäevaks!
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Õnne, rõõmu ja
õnnistust kõigile!

TÄNAME JUUNIKUU LIIKMESANNETAJAID
Kalmer Liimets, Priit ja Kristel Aer, Helve Hunt, Meelis
Suurkask, Kalle Küttis, Margus Põldsepp, Aino-Elju Känd,
Silvia Saveli, Tarmo ja Eva Loodus, Enna ja Uku Audova,
Viktor ja Külli Joonson, Meeli Sova, Tiina Vilberg, Tiina
Leiaru, Merike Mitt, Maie Lond, Krista Närripä ja Kristo
Hansson, Marko Kuldsaar ja Evija Leiaru-Kuldsaar, Marvi
Kaul, Tiia Sülla, Lea Saareoks, Kaidi ja Enn Kullama, Taimi
Välba, Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo, Irma Väre, Janek Kink
ja Jelena Pärle, Kätlin Juuram, Ivika ja Raul Alliksaar, Käty
Zujev, Inno Indriko ja Angela Leiaru-Indriko, Laura Linntamm,
Raina Luhakooder, Cätlin ja Marko Mägi, Matthias Kreisman,
Mirjam ja Marko Tiitus, Kristjan ja Liina Toomjärv, Keida ja
Indrek Tirmaste, Liis Mutle, Luule-Miralda Uibo, Õie Pihlak,
Tiia Oks, Mikk Kard, Tiia ja Kalle Kadalipp, Kalju ja Elle-Maie
Viir, Edith Naarits, Aare Ansmitt, Marje Kask, Anneli Ansmitt.
Olge tänatud koguduse eest hoolitsemisel!
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Oma nõuga juhatad Sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse.

LAULATATUD
14. juunil

Harald Raid ja
Hanneloore Märtson
21. juunil

Givi Gorelašvili ja
Elina Lõhmus
Olge rõõmsad lootuses,
vastupidavad viletsuses,
püsivad palves!
(Roomlastele 12:12)

KONFIRMEERITUD
15. juunil

Malle Blitner
Janika Kipp
Silver Naarits
Karl Mihkel Loodus
Liisa Sepp
Karmen Ekbaum
Rein Reinsalu
Ragnar Talgre

RISTITUD
24. juunil

Teele Hunt
Vahur Ruut
28. juunil

Charlotte Naarits
Silveri ja Janika tütar,
ristivanemad Katrin
Marandi ja Eve Roosna

Sandra ja Heidi
Blitner
Herki ja Malle tütred,
ristiema Anne Jakobi
Nõnda ütleb Issand, kes sind
on loonud: Ära karda, sest
ma olen sind lunastanud, ma
olen sind nimepidi kutsunud,
sa oled minu päralt!
(Jesaja 43:1)

Ajast igavikku lahkunud
ja kristlikult maetud

Ajast igavikku lahkunud
ja kristlikult maetud

IRINA VARES

HELGI
HABICHT

(26.08.1949-28.05.2014)
Matusetalitus Viljandi
Jaani kirikus 3. juunil,
maetud Viljandi
Metsaklamistule
—————

ASTA JANIS
(05.10.1928-23.05.2014)
Matusetalitus Viljandi
Jaani kirikus 6. juunil,
maetud Viljandi Hiie
tänava kalmistule
Jeesus ütleb:
„Mina olen ülestõusmine
ja elu.
Kes minusse usub,
see elab,
isegi kui tasureb.”
(Joh. 11:25)

(08.05.1934-06.01.2014)
Matusetalitus Viljandi
Jaani kirikus 6. juunil,
urn maetud Viljandi
Vanale kalmistule
—————-

LEHTE
MÄEORG
(18.11.1929-30.05.2014)
Matusetalitus Viljandi
Jaani kirikus 8. juunil,
maetud Viljandi
Metsakalmistule
Meil pole siin jäädavat
linna, vaid me taotleme
tulevast.
(Heebrealastele 13:14)

Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim
juhib, on Jumala lapsed.
(Roomlastele 8:14)

KIRIK ON LAHTI
kolmapäevast laupäevani
kell 11 - 18
pühapäeval kell 9 - 18

KANTSELEI ON LAHTI
Esmaspäev ja kolmapäev
kell 10 - 14,
teisipäev ja neljapäev
kell 13 - 17,
pühapäeval 9-9.45 ja
pärast teenistust

ÕPETAJA
MARKO TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäev ja neljapäev
kell 13 - 17
või kokkuleppel

PIHIAEG
teisipäev kell 16 - 17
või kokkuleppel

Koguduse töökorraldus juulis ja augustis

Õpetaja Marko Tiitus ja sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus on
puhkusel 4.-18. juulil ja 2.-17. augustil.
Jumalateenistused ja kiriklikud talitused saavad peetud külalisvaimulike kaasabil,
kuid õpetaja kõnetunde sel ajal ei toimu.
Kantselei on avatud tavapärastel aegadel, sekretäri asendab Maie Kasvandik.

EELK Viljandi Jaani kogudus: Pikk 8, 71003 Viljandi, koguduse e-post viljandi.jaani@eelk.ee, koduleht www.eelk.ee/viljandi.jaani
Jaani Lastemaja lapsehoid: tel. 512 1597, e-post: jaani.lastemaja@eelk.ee, koduleht: jaanilastemaja.eelk.ee
Õpetaja Marko Tiitus: tel. 53 41 33 94, e-post: marko.tiitus@eelk.ee, sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus: telefonid 4333 000, 53 442 412
Koguduse kontod: SEB EE6610 100 220 503 960 04, Swedbank EE752 200 221 057 689 936
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Karl Mihkel Loodus

