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Aprill kuulutab rõõmu 
 

Suure reede ja vaikse laupäeva tõsidusest astume Kristuse ülestõusmise pühale pinnale. 

Ülestõusmispüha on ristikoguduse suur rõõmu- ja tänupüha. See ei ole mitte ainult rõõm uue 

kevade saabumisest, kuigi sellegi taga seisab Jumal oma loova, uut elu kinkiva tegevusega. 

Ülestõusmispüha tuum on rõõm Jumalast, kes on meid oma ainusündinud Pojas Jeesuses Kristuses 

igavese armastusega armastanud ja surma võimuse ära võitnud. Ülestõusnud Kristuseta ei oleks 

meil ei kristlikku usku ega 2000aastast läänemaist kultuuri. Ülestõusmispühata kaoks kõik, mis on 

elus tõesti väärtuslik, ilus ja sügav. Ristiusu üks kuulutajaid, Paulus, on öelnud: „Ent kui Kristus 

mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk.” 

Jõulude müsteeriumi ja suure reede pühaliku tõsiduse kõrval seisab ülestõusmine kristliku usu 

rõõmukuulutusega: „Ärge kartke, ma tean, et teie otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, 

sest Ta on üles tõusnud.” Need on sõnad, mis Jumal laskis oma ingli kaudu öelda naistele Jeesuse 

sõprade ringist, kes ruttasid varahommikul sügavas leinas tema haua juurde. Naistel oli üksnes 

valurikas teadmine Jeesuse surmast, keda nad armastasid ja kes neid oli armastanud jumaliku 

päästva armastusega. Kõik see oli Kolgata künkal purunenud. 

Hingamispäeva hommikul olid naised tulnud, et osutada surnud Jeesusele oma armastust, austust ja 

tänu. Seal nad aga kogesid midagi, mida nad hiljem vaevu suutsid edasi anda. Raske kivi oli 

veeretatud kaljukambri ukselt, kuhu Jeesus oli maetud. Vahid olid lahkunud. Haud oli tühi. Hirm ja 

kartus haaras hauale tulnuid. Nad kuulsid midagi, mida nad algul ei suutnud uskuda: „Ärge kartke, 

sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest Ta on üles tõusnud.” 

Esimesed, kes ei uskunud Kristuse ülestõusmist, olid tema oma jüngrid. Nende uskmatus kadus, kui 

nad olid uuesti kohanud Jeesust kui surma ära võitnud, elavat Õnnistegijat, ja kogenud Tema väge 

oma elus. Siis nad ei istunud enam kartlikult lukustatud uste taga. Leina ja kartuse asemele oli 

astunud rõõm ja julgus, millega nad kandsid sõnumit ristilöödud ja ülestõusnud Kristusest maailma 

kannatuste ja surmavarjude keskele. 

Sellest usust kõneleb, laulab ja hõiskab ülestõusmispüha rõõmukuulutus. Selle usuga me elame ja 

kui tarvis, vaatame silma ka surmale. Seda usku on meile vaja, et õigesti mõista ja targasti kasutada 

kõike, mida Jumala suur arm on meile kinkinud. Puudutagu ristilöödud ja surma ära võitnud 

Õnnistegija käsi meie igaühe hinge, et seal võiks Tema väe kaudu õitsele puhkeda Jumalale 

meelepärane uue elu kevad. 

 

Õpetaja Kari Tynkkynen 



PÄEVAKOHASED UUDISED 

Seoses sellega, et täna on oodata palmipuudepüha jumalateenistusele Rooma paavsti, palutakse 

turvakontrolli ja võimaliku istekohtade puudusel kõikidel koguduse liikmetel tulla kirikusse 

hiljemalt pool üksteist. Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Igasugune salvestamine on keelatud. 

*** 
Saabumas on piiratud kogus soome kollaseid kummikuid. Tasuta jagamine on 31. aprillil. Palun 

mitte edasi rääkida. 

*** 
Ainult täna on võimalik esitada taotlus hauakoha saamiseks toomkiriku krüpti.  

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA APRILLIS 

P, 1. aprill kell 11 palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Aukuninga 

alandustee. Teenivad koos kõrge külalisega õpetajad Tiit Salumäe ja Kristel Engman.  

E, 2. aprill kell 15 Suure Nädala esmaspäeva palvus (Jaani kirik). Teema: Jeesus Ketsemanis. 

Teenib õpetaja Kari Tynkkynen, kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 3. aprill kell 15 Suure Nädala teisipäeva palvus (Jaani kirik). Teema: Jeesus kohtu ees. Teenib 

õpetaja Katharina Ufholz, 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 4. aprill kell 15 Suure Nädala kolmapäeva palvus (Jaani kirik). Teema: Jeesus mõistetakse 

surma. Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kell 19 kirikukontsert (toomkirik). Esinevad Maria Listra ja 

keelpillikvartett Prezioso. Sissepääs piletiga. 

N, 5. aprill kell 18 Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha 

armulaud. Teenivad õpetajad Tiit Salumäe ja Kari Tynkkynen; kell 19 soome keelne jumalateenistus 

armulauaga (toomkirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen.  

R, 6. aprill kell 11 Suure Reede jumalateenistus (toomkirik). Teema: Jumala Tall. Teenib õpetaja 

Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor; Koguduse kantselei ja annetusmüük on suletud. 

L, 7. aprill kell 21 Paasaöö missa (toomkirik). Teema: Jeesus on hauas. Teenivad õpetaja Tiit 

Salumäe, Kristel Engman ja Katharina Ufholz, abiline Teno Ilves. Laulab ansambel. 

P, 8. aprill kell 11 1. ülestõusmispüha perejumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: 

Kristus on surnuist üles tõusnud. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Lasteetendus. Vaata infot! Laulavad 

koguduse lasteansambel ja segakoor. 

E, 9. aprill kell 12 2. ülestõusmispüha jumalateenistus (toomkirik). Teema: Kohtumine 

Ülestõusnuga. Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. Kirikukohv ühiselt kaetud lauaga, too kaasa ka 

värvitud pühademuna. Koguduse kantselei ja annetusmüük on suletud. 

T, 10. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 13. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 14. aprill Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva eelproov Haapsalu muusikakooli saalis. 

P, 15. aprill kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ülestõusnu tunnistajad. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

E, 16. aprill  kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 17. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 20. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 21. aprill kell 12-15 avatud leeritund (Jaanimaja). Õpetaja Tiit Salumäe käsitleb teemasid: 

Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus kolmainsusest. Usutunnistused. Kümme käsku, 

patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. Õpetaja Kristel Engman käsitleb teemasid: Kiriku 

ajalugu. Algkristluse teke ja õpetuse kujunemine.  

P, 22. aprill kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Hea karjane. Teenivad 

õpetajad Tiit Salumäe ja Katarina Ufholz. 

E, 23. aprill  kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 24. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 



R, 27. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 29. aprill kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jumala rahva koduigatsus. 

Teenib õpetaja Katharina Ufholz ja Teno Ilves; kl 16 jumalateenistus maakonna haiglas. 

E, 30. aprill  kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

 

VEEL INFOT 
Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Hommikupalvused ja Vaikse 

nädala palvused toimuvad Jaani kirikus. Olete oodatud igal pühapäeval jumalateenistusele.  

Muusikasõpradele on teatada, et toomkirikus on tulemas taas mitmeid ilusaid kontserte. 

K, 4. aprill kell 19 - Maria Listra ja keelpillikvartett Prezioso . Sissepääs piletiga. 

T, 1. mai kl 12 Linnuse avatud uste päeva muusikapooltund (toomkirik). Sissepääs tasuta.  

N, 3. mai kell 18 sõna- ja muusikaõhtu Kajaani koguduse koor Soomest. Sissepääs: vaba annetus. 

R, 18. mail kell 18 - koor Legato Rootsist. 

R, 8. juunil kell 19 Püha Luuka koguduse kontsertkoor (Saksamaa, München) ja Haapsalu 

Toomkoor. Kaastegev keelpilliansambel. 

11.-15. juulil toimub XIX Haapsalu Vanamuusika Festival. Kunstiline juht prof. dr. Toomas 

Siitan. Jälgige reklaami. Praeguseks on teada: 

K 11. juulil - avakontsert: Bachi kantaadid BWV 110, 39, 95 ja 63. Ansambel Studio Vocale, solistid 

Anna Dennis, Teele Jõks, Simon Wall, Uku Joller, Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan. 

P 15. juulil - Pidukontsert Händeliga. Kavas Händeli aariad ja orelikontserdid. Solistid: Kädy Plaas, 

Teele Jõks, Ene Salumäe, Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan 

Lastekirik. Sel aastal on ülestõusmispüha hommikusel teenistusel taas võimalik näha laste 

esituses näidendit. Pühapäevakooli õpetajate eestvedamisel esietendub vana legend sellest, kuidas 

munast sai ülestõusmispühademuna. Legend räägib noorest ja arukast printsessist Katariinast, kelle 

kodulinna Aleksandriasse saabub Rooma keiser Maxentius. Suurejoonelisel vastuvõtul ei osale aga 

Katariina, kes on kristlane ja peidab end oma sõpradega kristlasi tagakiusava valitseja eest. Kui 

Katariina keisri käsu peale siiski paleesse läheb, võtab lugu ootamatu pöörde … Ootame Sind ja Su 

peret esimesel ülestõusmispühal, 9. aprillil kell 11 Toomkirikusse perejumalateenistusele Kristuse 

ülestõusmist tähistama ja näitemängu vaatama. 

Lastekiriku selle hooaja viimane kogunemine on emadepäeval, 13. mail. Emadepäeval paneme 

välja fotonäituse „Koos emaga.“ Meil kõikidel, sõltumata vanusest, on oma ema. Palun tooge 

kantseleisse hiljemalt emadepäeva eelsel nädalal foto, kus olete koos oma emaga. Lisada palume 

fotot ilmestav pildi allkiri ja pöördele märkida oma kontaktandmed. Siis saame näituse 

toomkirikusse kenasti üles panna. 

Alates septembrist ootame lapsi taas iga kuu teisel pühapäeval. Lastekiriku juhendajad on Riina 

Teller, Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 

53 477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Leerikursus. Märtsis alustas kevad-suvine leerikursus. Ootame leerikursuse kokkusaamistele ka 

neid, kes kunagi juba on leeris käinud, ent sooviksid oma teadmisi värskendada. Järgmine leeritund 

toimub laupäeval, 21. aprillil algusega kell 12.00 Jaanimajas. Kahest osas koosnev tund käsitleb 

järgmisi teemasid: Jeesus Kristus. Jumal ja inimene. Lunastus. Õpetus kolmainsusest. 

Usutunnistused. Kümme käsku, patt ja piht. Sakramendid. Meie Isa palve. Kiriku ajalugu. 

Algkristluse teke ja õpetuse kujunemine. Kokkusaamine kestab 3-3,5h tundi. Tere tulemast! 

Täpsem teave: õp Kristel Engman (kristel.engman@eelk.ee; 5289527). 
 

Noorteüritus „Mida Sa veel ootad VII“ raames toimub kontsert Haapsalu Kultuurikeskuses reedel 

4. mail kell 19. Esinevad: The Road, Flammo, G-Powered ja Juha Heinonen. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:kristel.engman@eelk.ee


 

Koguduse kool alustab tööd sügisest, ettevalmistus algab mais. Koolitus on suunatud koguduse 

kaastöölistele ja seda viivad läbi Juha ja Anu Väliaho. Koolitus algab Nissis, Keilas, Haapsalus ja 

mujal. Programmi koordineerib EELK Misjonikeskus. Info: anu.valiaho@gmail.com või 

mk@eelk.ee 

Koguduse ekskursioon 19. ja 20. augustil teeme Peipsi äärde ja külastame ka vanausuliste 

asumala ja mitmeid luterlikke kogudusi (Türi, Põltsamaa, Mustvee, Kodavere, Torma). Soovijatel 

palutakse registreeruda kantseleis Kooli 6, või tel 473 7166, 52 8063, e-post haapsalu@eelk.ee 

Registreerimistasu on 10 €. Reisi lõplik maksumus sõltub sõitjate arvust. 

Toomkirik ja muuseum. Konvendihoone, toomkirik, muuseum, vahitorn, laboratoorium, 

keskaegne klassituba jm avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee Alates 1. maist on 

konvendihoone ja toomkirik avatud iga päev kl 10-16 ning juunist 10-18. T, 1. mai kl 12 Linnuse 

avatud uste päeva avasõnad ja muusikapooltund. Avatakse kirikuvarade näitus, piiskoppide 

varandusekelder, mündipress. Palju huvitavaid ettevõtmisi. Avatud uste päeval on sissepääs tasuta. 

Muuseumiööl 25. mail on toomkirik ja Jaani kirik avatud hilisõhtuni. Sellel aastal on teema „Öös 

on kino“. Toomkirikus saame näha mitmeid huvitavaid filme. 

Kristuspäev 28. juulil kell 14-16 toimub Tallinna Kirikute Nädala raames üritustesarja „Eesti 

palvetab“ peaüritus „Kristuspäev“. Tallinnasse Lilleküla staadionile oodatakse koguduste esindajaid 

igast vallast, linnast ja maakonnast, et mõelda palves oma maale ja rahvale. Korraldajateks on 

mittetulundusühing „Agape“ koos Šveitsi partnerite, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, Eesti 

Evangeelse Alliansi, EELK Tallinna praostkonna ja EELK Misjonikeskusega. 

Üritustesari „Eesti palvetab“ sai alguse 2011. aasta augustis Haapsalu Missiol, kus tähistati 20 aasta 

möödumist Eesti taasiseseisvumisest ning esimesest Eestimaa missiost. Aasta vältel on toimunud 

erinevates Eesti linnades misjoniõhtud Tõnis Mägi ja praost Jaan Tammsalu osalemisel. 

28. juulil toimuva sündmuse „Eesti palvetab“ peakõnelejaks on praost Joel Luhamets. 

Musitseerivad Tõnis Mägi, Vox Clamantis, Orthodox Singers, 600-liikmeline ühendkoor, Kiievi 

Sümfooniaorkester, Indrek Patte ja mitmed teised. Lisaks sõnalisele ja muusikalisele osale on 

kavandatud lippude tseremoonia. Kell 21.00 algab samas Israel Houghton’i kontsert. 

Infot saad: http://www.kristuspaev.ee/ 
 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud .E, T, K ja R kl 9.30-13.30. Saadaval on soodsalt 

laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid. NB! Vaiksel Nädalal on annetusmüük avatud E ja T. 

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

kokku (tel. 52 80635). 

Koguduse igakuine infokiri Johannese Sõnumid saadetakse soovijaile e-postiga. Kui soovid, et ka 

Sinu e-post lisatakse kirjasaajate hulka, palun anna oma soovist teada haapsalu@eelk.ee 

Seinalehena on „Johannese Sõnumid” infostendil toomkirikus, Jaanimajas ja kantseleis. 

Eesti kiriku elust saab lugeda  http://eelk.ee/ ja http://www.eestikirik.ee/ 

 

NATUKE NALJA 

Pastor pöördub koguduse poole: 

"Kallid sõbrad! Täna räägin ma valetamisest. Kes teist on lugenud Matteuse 69. psalmi?" 

Tõuseb kätemeri. 

"Suurepärane!" rõõmustab pastor. "Et sellist psalmi üldse olemas pole, on tänane jutlus täiesti omal 

kohal!" 

 

mailto:anu.valiaho@gmail.com
mailto:mk@eelk.ee
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PIISKOPPIDE LÄKITUS ÜLESTÕUSMISPÜHADEKS 2012 

 

Kristus ütleb: „Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on 

surma ja surmavalla võtmed!“ (Ilm 1:18) 

 

Kristuse ristikandmine pilkava rahva ja ehmunud õpilaste silme all Kolgatale varjutas jüngrite 

rõõmu ja lootuse ning pani kõikuma nende usu. Armastust kuulutanud Õpetajale esitatud süüdistus 

oli ränk ja ülekohtune. Valitsejate otsus riivas tugevasti õpilaste inimväärikust. Osavalt kasutati ära 

rahva heitlikku meelsust, kes tõelisust taipamata hüüdis: „Poodagu ta risti!“  
 

Ülestõusmispüha sõnum aga kannab endas uut ja võimast, julgustavat ning üleloomulikku väge, mis 

muutis maailma. Kristus on surnuist üles tõusnud! Surm on võidetud. Haud on tühi. Kristus elab! 

See, mis on inimkätega haaramatu ning inimmõistusega seletamatu, on saanud reaalsuseks.  
 

Kõike nähtut ja kuuldut oli jüngritel raske tõeseks pidada. Siiski andis Ülestõusnu ilmumine neile 

tagasi lootuse, kinnitas usku tõotuste täitumisse, julgustavatesse sõnadesse, mida Õpetaja oli neile 

rääkinud. Apostel Toomase kahtlus elu võidusse surma üle hajus siis, kui ta oli ülestõusnut isiklikult 

puudutanud. Temagi hüüdis: „Minu Issand ja minu Jumal!“ Ime esimesed tunnistajad elasid läbi 

vahetu Jumala puudutuse, mis muutis neid rõõmusõnumi kandjateks ja kuulutajateks. Kõikidele ei 

saa osaks sellist kogemust. Kõikidele aga kuulutas Jeesus: „Õndsad on need, kes ei näe ja siiski 

usuvad!“ (Jh 20:29) 
 

Imes kahtlejaid, usu kaotajaid ja Jumalast eemaldujaid leidub igal ajastul. Selle põhjuseks võivad 

olla välised mõjud või hinge sisemine rahutus. Pimedus takistab nägemast, kurjus purustab heateo, 

egoism lõhub kooselu, patt allutab kõik surmale. Lõputu otsimine ja igatsus õnne järele kurnab 

rahutut hinge. Väsitab seni, kuni ta leiab rahu Jumalas.  
 

Pärast Kristuse ülestõusmist täitus jüngrite süda rahu ja rõõmuga. Nad jagasid teistega seda uut 

lootust ja armastust. Johannes kirjutab: „Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame 

teile, et teilgi oleks osadus meiega. Ja meie osadus on Isaga ja tema Pojaga, Jeesuse Kristusega. Ja 

seda me kirjutame teile, et meie rõõm oleks täieline.“ (1 Jh 1:3–4) 
 

Rõõmu allikaks on Kristus. Tema jagab armuvahendeid, et me tunneksime tõde ja et tõde teeks 

meid vabaks patu ja surma meelevalla alt. Jumala sõna ja sakramendid, palve ja õnnistamine aitavad 

meid vaimselt terveneda, kasvada ja saada täiuslikumaks. Kristus ise on muutumatu. Tema kinnitab: 

„Mina olen seesama eile, täna ja igavesti!“ Tema on meie juures maailma-ajastu otsani, Tema, kes 

on isandate Issand ja kuningate Kuningas, elab ning valitseb igavesti!  

 

Õnnistatud ülestõusmispühi! 

 

Peapiiskop Andres Põder 

Piiskop Andres Taul 

Piiskop Einar Soone 

Peapiiskop emeeritus Kuno Pajula 

 

VÕIDULAULUGA HELSINGIS TOOMA-MISSAL 
 

Meie koguduse koorijuhi ja helilooja Sirje Kaasiku laul „Armas Jumal, mind sa kuule“ võitis 

möödunud aasta novembrikuus toimunud Tooma missa laulukonkursil esikoha. 18. märtsil 

sai teoks auhinnareis Soome koos võidulaulu esitamisega Helsingis Tooma-missal. 

Tooma-missat peetakse Helsingi Mikael Agricola kirikus igal pühapäevaõhtul. “Agricola kirik on 

nii suur ja kõrge, et mul jäi sinna sisenedes lausa suu imestusest lahti,” meenutas helilooja. “Need 



missad on seal väga populaarsed ja rahvas osaleb aktiivselt,” jutustas ta. 18. märtsil oli kirikulisi 

400-500. Muusika oli Sirje Kaasiku sõnul mitmekülgne ja väga heal tasemel. “Lisaks tooma-missa 

koorile, mis harjutab vastavaks teenistuseks alati vahetult enne esinemist, oli kohal bänd koos 

klaveri, kitarri, viiuli, flöödi ja trummidega ning kolm eeslauljat. Nad esinesid just nagu meie 

superstaarid,” kiitis Sirje Kaasik. Tema ja Kristiinia Teller esitasid missal kolm laulu, mida osaliselt 

saatsid ka kohalikud pillimängijad. “Eriline oli ka see, et pärast võidulaulu esitamist plaksutas terve 

kirikutäis inimesi.” Armulaua jagamisel osales ligi 15 liturgilises riietuses inimest. Kohal olid ka 

eestlastele tuttavad misjonärid Anu ja Juha Väliaho. Pärast missat tänati Eestist pärit esinejaid ja 

kirikulised kutsuti kohvilauda.  

 

 
 

Foto: Kristiinia Teller ja Sirje Kaasik esitamas Sirje loodud vaimulikku muusikat. 

 

Enne Tooma missat toimus esinemine ka kell 14 alanud jumalateenistusel Helsingi misjonikirikus. 

13-aastase Kristiiniale avaldas sügavat muljet Tooma missa muusika, mis oli tema sõnul väga 

eriline. Samuti meeldis talle, et sealsed inimesed olid nii sõbralikud. 

Kristiinia ema Riina, kes samuti reisil osales, sai Tooma missalt erilise hingelise emotsiooni ning 

hea ja mõnusa kogemuse: “Seal oli tunda Jumala ligiolu ning kirikuliste poolt kogesime nii palju 

lahkust ja sõbralikkust.” Riina arvates on eesti inimestel sellisest suhtumisest palju õppida.  

Haapsallaste reisisaatjaks oli misjonär Pia Ruotsala, kes koordineerib Eestis Tooma missa tegevust 

ja oli ka üks laulukonkursi korraldajatest. Ka tema jäi ettevõtmisega väga rahule. 

 

Maria Strauss 

 

JUHATUSE TÖÖST 
 

Juhatuse koosoleku päevakorras 12. märtsil oli seitse punkti: eelmise juhatuse ja nõukogu 

koosoleku protokolli läbivaatamine; lepingud, taotlused; raamatupidamise hetkeseis; toomkiriku 

ettevalmistamisest turismihooajaks; tööplaanid; informatsioon ja kohapeal algatatud asjad ning 

järgmise koosoleku aja määramine.  

Haapsalu linnavalitsus rahuldas koguduse taotluse ja andis koguduse kooridele tegevustoetuse. 

Juhatus volitas lepinguid allkirjastama organist Lia Salumäe. Madis Kütt jagas informatsiooni 

koguduse majandusseisust. Hetkel on laekunud 15% eelarvest ja 11% liikmeannetustest. Õpetaja 



andis ülevaate nõupidamisest Ülla Parase ja Eve Otstaveliga ettevalmistustest uueks 

turismihooajaks. Toomkirikus on Kultuurkapitali toetusel uus vitriin, kus soovitakse eksponeerida 

ka Läänemaa muusemis olevad kaks 17. sajandist pärit kuju toomkiriku altarilt. Selleks peab kiriku 

temperatuur ja niiskus olema lubatud piirides stabiilne. Ilmunud on uus piiskopilinnuse voldik. 

Kuulati ka informatsiooni kultuuriministeeriumi ja Haapsalu linna plaanidest luua uus sihtasutus, 

mis ühendaks Haapsalu muuseumid ja piiskopilinnuse. 

Tööplaanidest toodi esile: 

 29.03 on praostkonna sinodil Piirsalus osalevad koguduse vaimulikud, saadikud Lia 

Salumäe ja Mai Ellen Koop ning praostkonna nõukogu liige Madis Kütt. 

 29.04 on õpetaja Kristel Engman Loviisas Veli-Matti Hynnineni emerituuri jäämisel. 

 28.-30.04 on Tiit Salumäe Saksamaal dekaan Michael Bedburi emerituuri jäämisel. 

 4.05 on Tiit Salumäe Korsnäsis ja annab üle EELK Koostöömedalid. 

 

Juhatus tänab kõiki, kes on kogudusele annetanud ja tuletab meelde koguduse nõukogu poolt 

kehtestatud maksumäärad: liikmeannetus soovitavalt 1% koguduse liikme sissetulekust, kuid mitte 

vähem kui 24 € aastas, liikmemaks palutakse tasuda igakuuliselt; ristimistalitus: ristimispühal 16 €, 

eraldi talitusena 32 €; leerikursus 26 € (eraldi maksustatakse leerilaager); laulatustalitus 130 €, 

abieluregistreerimise korral tuleb lisaks tasuda riigilõiv; matusetalitus koguduse liikmele vaba 

annetus, teistele 64 €. Matuse laululeht 0,20 €. Koguduse õpetajal on õigus majanduslike raskuste 

puhul teha talituste tasus allahindlust.  

Järgmine juhatuse koosolek on 9. aprill 2012. 

 

Tiit Salumäe 

 

SÜNNIPÄEVAD APRILLIS 

 

1. aprill Halja Toop 

 Lii Habak 

 Argo Miller 

 Sander Kollom 10 

2. aprill Margus Jõgilainen 

 Eleonor Ender 

3. aprill Markus Rafael Kalda 

4. aprill Helju Aavik 

 Ester Lepik 

5. aprill Ilme Holm 

 Silvi Tarang 

 Mia Peetris  35 

 Inga Pärnaste 

6. aprill Merle Juhkami 

 Indrek Jets 

 Rebecca Martin 

7. aprill Hembo Soon 

 Kristjan Vardja 

9. aprill Andero Kanarik 

10. aprill Jaan Põrk 

12. aprill Ilmar Aasna 

 Urmas Kolga 

 Birgit Palk 

 Rahel Aurelia Strauss 



13. aprill Heiki Meinbek 

14. aprill Drevon Küttim 

15. aprill Elo Eesmäe 

16. aprill Niina Prümmel 

 Raul Tammet 

17. aprill Helga Ilumäe 

 Kaiti Reppo 

18. aprill Merle Ojasild 

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 

 Martin Noot 10 

21. aprill Erle Vichterpal 30 

23. aprill Eve Aedmäe 75 

 Õilme Kask 

 Lauri Luik 30 

 Kadri Küttis 25 

 Hans Sägi 

24. aprill Heino Noor 90 

 Selma-Edna Kõiv 

 Tõnu Paarmaa 

25. aprill Senta Kusma 

 Lehte Palts 60 

26. aprill Aleksander Jõkk 

27. aprill Marlene Schwindt 10 

28. aprill Vilja Korjus 

 Marika Korjus 

 Jüri Põldver 

29. aprill Egon Mik 30 

 Rebecca Riin Laasi 

30. aprill Ivar Boman 

 Velta Mägi 

 Ahto Borman 

 Liisi Sevastjanov 30 

 

 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

 



APRILLI JUHTSALM JA PALVE 

Aga nooruk ütles neile: "Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsaretlast. Ta on üles 

äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi!” Markuse 16:6 

 

Oh seda äraarvamatut rõõmu! 

Kristus on surnuist üles tõusnud! 

Surm on igaveseks võidetud, 

kadunud on hirm, lootus on tärganud. 

Ka meie, ka meie 

võime kord igavesti juubeldada 

Jumala ligiolus. 

Jumal, me täname Sind 

selle ime ja rõõmu eest! 

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E T K ja R  kell 9-15 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post: haapsalu@eelk.ee 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

 

TOIMETUS 

Tiit Salumäe  E-post: tsalumae@yahoo.com 4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 635.   

Kristel Engman E-post: kengman@hotmail.com; 5289 527.  

Lydia Kalda E-post: haapsalu@eelk.ee; lydia.kalda@hotmail.com; 53477633. 

Lia Salumäe E-post: lia.salumae@gmail.com; 53039 835.  

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

Karin Teder E-post: karin.teder@mail.ee 

Maria Strauss E-post: mariastrauss@gmx.de 

Teno Ilves  E-post: teno.ilves@mail.ee 

 

Koguduse häälekandja Johannese Sõnumid ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate 

kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Seinaleht 

asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja Jaanimajas. E-postiga saadame 

lehe neile, kelle aadress on meil teada. Ootame teie kõigi abi, et Johannese Sõnumid jõuaksid 

võimalikult paljudele huvilistele e-posti kaudu. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse 

kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

