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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL 2013 
 

Sõpruspäevad Läänemere-äärses Haapsalus. 
 

 
Armastuse ja armu sõnum kajab üle maade ja merede. Sõprus ja andestav meel eemaldavad 

kangekaelsuse ja isepäisuse tõkked. Nende parafraseeritud mõtetega Piiblist tervitan teid, Haapsalu 

koguduse liikmed, head sõbrad Rootsis ja Saksamaal ning Haaga, Korsnäsi ja Nakkila koguduste 

esindajad.  

 

Loviisast tuleb mai lõpus Haapsalus peetavaile sõpruspäevadele 40 Loviisa soomekeelse koguduse 

esindajat, neist 20 on meie kirikukoori lauljad. Haapsalu Püha Johannese koguduse ja Loviisa 

soome koguduse sidemed ulatuvad aastakümnete taha. Haapsaluski tuntud praost Veli-Matti 

Hynninen, kes alustas tööd Loviisa koguduse õpetajana 1980. aastal ja siirdus emerituuri mullu 

aprillis, rajas aluse Loviisa soomekeelse koguduse sõpruskoguduste tööle, mida jätkame nüüd 

õpetaja Seppo Apajalahti juhtimisel.  

 

Hiljuti tõdes praost emeeritus Hynninen kohalikus häälekandjas Loviisa Sõnumid, et 

sugulasrahvaste kohtudes juhtub alati imesid. Uus õpetaja, kes alustas oma tegevust möödunud 

aasta 1. mail, leiab koguduse 2012. aasta aruandes, et meie koguduse tegevus sõpruskogudustega on 

arengujärgus, mil tasuks mõelda meie suhetele tulevikus. Meie, koguduse liikmete, ülesanne on 

Kõigekõrgema õnnistusele lootes hoida üleval elavat leeki Haapsalu-sõpradega ja meie koguduste 

vahel. Loviisa soomekeelsel kogudusel on aktiivsed suhted Haapsalu koguduse kõrval ka Ungari 

Csömöri kogudusega, Porvoo praostkonna kaudu aga Narva ja Kolppala rahvaga. 

 

Mida sõpruskogudusetöö meile pakub? Oleme saanud jälgida sugulasrahvaste arengut, elu ja olu 

ning võitlust oma hakkamasaamise eest nii riigi ja rahva kui ka koguduste ja perekondlikul tasandil. 

Oleme elanud viimase 30 aasta jooksul toimunud ühiskondlikke murranguid läbi ka teie kaudu ja 

koos teiega. Imetleme teie, eestlaste, külalislahkust ja sõprust. Meie kodud ja teie kodude uksed on 

olnud ja loodan, et saavad ka tulevikus olema avatud armastusele, hoolimisele ja sõprusele.  

 

Meenutan tänuga teie koguduse liikme Aita kodus peetud söögilaua-arutelusid, aga ka rahutut 

askeldamist ülestõusmispühade ajal Haapsalu lahel, mil pärast pikka talve olid oma suvistesse 

pesitsuspaikadesse jõudnud esimesed luiged, pütlased ja merivardid. Mõtlen ka oma Haapsalu-

külaskäikudele, võimsa koorimuusika tekitatud ülevatele ja unustamatutele hetkedele teie kiriku 
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võlvide all. Teie muusikaline sõnum, mida olete tihtipeale ka Loviisas levitanud, ei jäta meid kunagi 

külmaks. 

 

On rõõm teiega peagi kohtuda! 

 

Anna Hiltunen 

Loviisa Soome koguduse nõukogu aseesimees 

 

 

TERVITUS LOVIISA SOOME KOGUDUSELT. 

Loviisa asub umbes 80 km Helsingist ida pool. 2010. aastal liitusid Loviisa linnaga Pernaja, 

Liljendali ja Rouotsinpyhtä vald. Vaatamata nelja omavalitsuse liitumisele on elanike arv kogu 

linnas vaid 15500. Et Loviisa on kakskeelne linn, tähendab see ka kakskeelset kogudusetööd. 

Viimastel aastatel on Soomes paljud kogudused liitunud ja moodustanud n-ö kobarkogudusi 

(seurakuntaryhmä), mida majandatakse ühisel jõul.  

Loviisa territooriumil tegutseb viis luterlikku kogudust. Ligi 3200 liikmega Loviisa soome kogudus 

asub endise Loviisa linna alal. Kogudusel on kaheksa palgalist töötegijat: kaks kirikuõpetajat, 

organist, diakon, noortejuht, kaks lastetöötegijat, pühapäevakooli- ja misjonitöösekretär. Nende 

kõrval lööb koguduse tegemistes kaasa palju vabatahtlikke.  

Soomes on juba aastaid tekitanud muret inimeste soov lõpetada kirikus oma liikmelisus. Meie 

kogudusest lahkus eelmisel aastal 30 inimest, kogudusega liitus 11 inimest. Ristiti 39 last, peeti 46 

matusetalitust. Rõõmustav on olnud jumalateenistusel osalejate arvu suurenemine – loodan, et neid, 

kes leiavad oma koha kirikupingis on veel ja veel.   

 
Seppo Apajalahti 

Loviisa soome koguduse õpetaja 
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA APRILLIS 

 

E, 1. aprill kl 12  2. ülestõusmispüha jumalateenistus (Jaani kirik). Teema: Kohtumine 

ülestõusnuga. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Kirikukohv. kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

R, 5. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

L, 6.aprill kl 11 leeritund (Jaanimaja). 

P, 7. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Ülestõusnu tunnistajad. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Peeter Krall. Nõukogu töörühmade koosolek Jaanisaalis. 

E, 8. aprill kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 9. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 10. aprill kl 18 kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Püha Vaim – Kiriku sünnitaja ja kaitsja. 

Õpetavad Anu ja Juha Väliaho. 

R, 12. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 14. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Hea Karjane. Teenivad õpetaja 

Tiit Salumäe ja Teno Ilves; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (Jaanisaal); kl 12.15 

leeritund (Jaanimaja). 

E, 15. aprill kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 16. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 19. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 21. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala rahva koduigatsus. 

Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Peeter Krall; kl 12.15 leeritund (Jaanimaja). 

E, 22. aprill kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 23. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 24. aprill kl 18 kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Ristimine. Õpetavad Anu ja Juha Väliaho. 

R, 26. aprill kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund, hooaja lõpetamine (Jaanisaal). 

P, 28. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Taevariigi kodanikuna 

maailmas. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. 

T, 30. aprill kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

 

Eelinfo: 

K, 1. mai kl 12 toomkiriku ja piiskopilinnuse avatud uste päev, hooaja avamine. Kirikukontsert – 

Põhja-Tallinna päevakeskuse naisansambel Rukkilill (toomkirik). 

L, 18. mai kl 19 kirikukontsert – Tartu meeskoor ja segakoor Noorus (toomkirik). 

Koguduse koor ja õpetaja on külas Soomes, Seinäjoel 3.-5. mail.  

24.-26. mail toimuvad Haapsalu koguduse sõpruspäevad. 

Sõpruspäevade eesmärgiks on oikumeenilise koostöö ja sõprussuhete edendamine ning eesti elu 

tutvustamine. Sõpruspäevadel osalevad külalised Soomest, Rootsist ja Saksamaalt. Sõprussuhted 

algasid enam kui kakskümmend aastat tagasi. Külalistele tutvustatakse Haapsalu kirikuid, kohalikku 

kultuuri ja tavasid. Sõpruspäevade ajal toimuvad ühised palvused ning kontserdid mõlemas kirikus. 

Uksed on avatud kõigile. Laupäeva õhtul on toomkirikus ühiskontsert, kus tuleb ettekandele muu 

hulgas Sirje Kaasiku „Missa brevis.“ Sõpruspäevad lõppevad pühapäeval, 26.05 kell 11 toimuva 
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piduliku jumalateenistusega toomkirikus. Pealiturg on piiskop Einar Soone, kaasa teenivad 

sõpruskoguduste vaimulikud ja laulukoorid. Sõpruspäevi toetab rahaliselt Eesti Kirikute Nõukogu.  

Palun andke teada, kes on valmis sõpruspäevade korraldamisel abistama.  
R, 24. mail 20.00 – sõprusõhtu Jaani kirikus. Tervitused. 

L, 25. mail  

 10 – 13 – Ümarlaud ja rühmatöö. Kutsega. Osalemise soovist palun teada anda õpetajale. 

 Ettekanded: peapiiskop Andres Põder; õpetaja Tiit Salumäe; esimees Madis Kütt ja 

 aseesimees Kristi Ainjärv. 

 Töörühmad: - jumalateenistus ja muusikatöö; laste- ja noortetöö; kirik ühiskonnas; 

 koguduste liikmete omavaheline suhtlemine. 

 10 – 13 – Ühendkoori proov toomkirikus. 

 14 – 17 – Ekskursioonid. Töötoad.  

 18 – Pidulik kontsert toomkirikus. 

P, 26. mail 

 11 – 13 – Pidulik jumalateenistus toomkirikus.  

 

Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee  

Jaani kirik. Pühapäevased jumalateenistused toimuvad aprilli kuus Jaani kirikus.  

 

ÜLESTÕUSMISPÜHAL TOOMKIRIKUS 

 

 
 

Esimese ülestõusmispüha hommikul toimus Haapsalu toomkirikus perejumalateenistus ja laste 

esitatud meeleolukas näitemäng. Angelina ja Marlene jutustasid vana loo sellest, kuidas munast sai 

ülestõusmispühademuna. Osatäitjateks olid Haapsalu Linna Algkooli ja lastekiriku lapsed ning 

muusikalise sära andsid koguduse lasteansambli lapsed Sirje Kaasiku juhendamisel. 

Keskel on peaosatäitjad Rahel (Katariina) ja Matteus (Maxentius). 

 

LASTE ARVAMUSED. 
 

Mida arvavad tänavusest ülestõusmispüha näidendist lapsed ja kuidas nende peredes 

ülestõusmispühi tähistatakse? 

 

Matteus (9-aastane, keiser Maxentiuse osatäitja): Mulle meeldis väga lastenäidendis mängida. See 

http://www.haapsalulinnus.ee/
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oli huvitav lugu. Kõige rohkem meeldis mulle see koht, kus  ma sain kuningatroonil istuda. Hea oli, 

et ei pidanud ise midagi rääkima, vaid seda tegid jutustajad. 

Meie pere ülestõusmispühade kommete hulka kuulub munade värvimine ja koksimine. Vahest käib 

meil ka lihavõttejänes külas ja peidab meie tuppa šokolaadimune. Pühade ajal käime ka perega 

kirikus. 

Rahel (9-aastane, Katariina osatäitja): Näidendi lugu oli minu meelest huvitav, aga kahju oli, et 

tegime sama näidendit juba teist aastat. Mina oleks tahtnud mingit uut etendust teha. 

Meie koksime ja sööme oma perega pühadehommikul mune, mida oleme eelmisel päeval värvinud. 

Toad on kaunistatud pungades okstega, kus ripuvad kirjud munad. Käime koos perega pühade ajal 

ka kirikus. 

Agne Andra (9-aastane, lasteansambli laulja ja rikka linnakodaniku osatäitja): Mulle meeldis 

näidendis osalemine väga. Eriti tore oli see koht, kus keiser jõudis Aleksandria sadamasse ja meie 

pidime teda kummardama minema. 

Ülestõusmispühadeks värvitakse meie kodus mune sibulakoortega ja toimub munakoksimisvõistlus. 

Pühadeks toome pajutibud tuppa ja riputame kirjud munad külge. 

 

Küsis Maria Strauss 

 

KIRI EMALE 

 

Haapsalu koguduses on aastaid olnud tavaks pühendada emade- ja isadepäevale mõni ettevõtmine. 

Korraldatud on nii foto- kui joonistuskonkursse, tortide-kookide küpsetamist ja kirikukohvi 

pakkumist, koguduse liikmed on osalenud temaatilisel viktoriinil, pannud luulekeelde mõtteid oma 

vanematest või mõtlema ja sõnastama seda, mille eest soovime oma vanemaid tänada. Mõeldes 

eelolevale emadepäevale kutsume kõiki koguduse liikmeid, lapsi ja noori kirjutama kirja oma emale 

(või temale mõeldes). Kirjas võiks kirjutada sellest, mida olete oma emalt õppinud või miks on ta 

teie jaoks tähtis, oluline ja eriline. Kirja võib kirjutada ka emadele, kes on kutsutud ajast igavikku.  
 

Kirjad maksimaalse pikkusega 2500-2800 tähemärki (ligikaudu 1 A4) palume esitada 1. maiks 2013 

koguduse e-posti aadressile haapsalu@eelk.ee või tuua kantseleisse. Kirjad palume varustada autori 

nime ja kontaktandmetega (telefon ja e-posti aadress). Palume kindlasti lisada, kas soovite kirja 

avaldamist anonüümselt või nimeliselt.  
 

Emadele mõeldud kirju soovime esitleda emadepäevale pühendatud pidulikul perejumalateenistusel 

toomkirikus pühapäeval, 12. mail.  
 

Täpsem teave: kengman@hotmail.com, 5289527.  

 

KOGUDUSEKOOL „KASVUAEG“  

JUHENDAJATE ÕPPEPÄEV. 
 

Kogudusekool “Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida 

tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust. 

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks: 

 Palve ja Piibel 

 Usuelu alused 

 Kristlasena kasvamine 

 Koguduse liikmeks olemine 

 Kristlaste ühine vastutus 

 Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes 

mailto:kengman@hotmail.com
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“Kasvuaja” tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust. Siin arutletakse teemade üle, suheldakse 

kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete 

lahendamiseks. Seda kogudusekooli tohib läbi viia ainult väljaõppinud juhendaja. EELK 

Misjonikeskus korraldab “Kasvuaja” juhendajate õppepäevi, kuhu on oodatud kas koguduste 

vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või 

piirkonnas kogudusekooli juhtima. 

Ootame Sind juhendajate õppepäevadele! 

I õppepäev 27.aprillil 2013 kell 09.45-18.00 Nõmme Rahu kogudusemaja saalis (Võsu tn 5, 

Tallinn) 

II õppepäev 05. oktoobril EELK Misjonikeskuses (Tehnika 115, Tallinn) 

Juhendajate koolituspäeva tasu: 

I õppepäev 15 EUR ja II õppepäev 12 €.  

Osavõtu tasu sisaldab kohvipause, lõunasööki ja õppematerjale. 

Küsimused ja registreerimine: 

koolitussekretär Merle Liblik, merle@agape.ee, tel 55 45 727 www.misjonikeskus.ee 

Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome 

Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud. 

 

Üheskoos on rõõmsam kasvada ja õppida! 
 

LUGEJATE OOTUSED JA ETTEPANEKUD  

JOHANNESE SÕNUMITE TOIMETUSELE. 

 

Lühikokkuvõte lehe uuendusi käsitlevast küsitlusest 
 

Veebruaris–märtsis päris toimetus koguduse liikmeilt, mida nad arvavad Johannese Sõnumite (edaspidi JS) 

sisust ja vormist ning kas neil on ettepanekuid muudatuste tegemiseks. Täname kõiki, kes leidsid aega 

küsitlusele vastata. Toimetus hindab väga teie hinnanguid, ettepanekuid ja kommentaare ning püüab neid 

arvesse võtta. Ettepanekute tegemise aeg ei ole veel lõppenud, need on alati oodatud toimetuse üldaadressil. 

Kes on valmis ankeedile vastama, on teretulnud endast märku andma ja kes küsitlusele ei ole veel jõudnud 

vastata, tehku seda julgesti. Usume, et vaid ühisel jõul saame välja anda sellist häälekandjat, mis pakub huvi 

koguduse paljudele liikmetele.  

 

 Mida vastati toimetuse küsimustele? 

 

1. Kuidas jõuab häälekandja lugejani?  

Kõik küsitlusele elektrooniliselt vastanud saavad infolehte e-posti vahendusel, üldjuhul loeb peale 

adressaadi lehte veel mõni (või mõned) pereliikmed. Häälekandja lühem paberversioon on väljas 

Jaani kirikus, toomkirikus, Jaanimajas ja koguduse kantseleis.  

 

2. JS lugemise regulaarsus. Kõik vastanud tõdesid, et loevad koguduse häälekandjat regulaarselt. 

Leiti, et lehes kajastatav annab üldjoontes piisava ülevaate koguduses toimuva kohta.   

 

3. Lisateabe allikad koguduse tegemiste kohta. Valdavalt mainiti koguduse kodulehte, teistelt 

koguduse liikmetelt saadavat teavet ja kooriproovides edastatavat infot, aga ka koguduse juhatuses 

ja nõukogus käsitletavate teemade üle toimuvaid arutelusid. Samuti mainiti infoallikana ajalehte 

Lääne Elu. 

 

4. JS rubriigid ja teemad. Leiti, et kuna JS lugejaskond on väga eripalgeline, on praegused 

rubriigid optimaalsed ja vajalikud. Rubriikidest peeti kõige tähtsamaks kuu tegevuskava ja juhtkirja. 

Kõik ülejäänud teemad said enam-vähem võrdselt punkte. Leiti, et ka edaspidi peaks lehes olema 

kuu tegevuskava ja tagasivaated tähtsamaist ettevõtmistest.  



7 

 

5. Millest soovitakse Sõnumeis veel lugeda? Enamik vastanuid soovis tuttavaks saada koguduse 

teiste liikmetega: lugeda intervjuusid põnevate liikmetega. Vastustest kumas läbi soov paremini 

tunda oma koguduse liikmeid. Samuti tahetakse teada koguduse liikmete arvamusi mitmesuguste 

küsimuste kohta, arutlusi igapäevategemiste ümber. Leiti, et lehe praegune ülesehitus on üldjoontes 

sobilik, kuid soovitati vältida väga pikki, vaid üht teemat käsitlevaid tekste, mis on ka mujal 

avaldatud. Sooviti, et infolehes oleks rohkem teavet juhatuse tegevusest ja koguduse igapäevasest 

majandamisest. Samuti pakub huvi koguduse ja selle hoonete ajalugu, artiklid teistest Haapsalus 

tegutsevaist kogudustest. Üldkiriklikus plaanis pakuvad lugejaile huvi EELK üldised suundumused, 

kiriku sees tegutsevad koolkonnad ja nende arutelud aktuaalsetel teemadel, aga ka kiriku ja riigi 

suhted. 

 

6. Kujundus ja edastamine. Lehe kujundust ja e-posti teel pdf-formaadis edastamist peeti 

sobilikuks. Samas leiti, et rohkem võiks olla lehes fotosid.  

 

7. Valmisolek kaastööks. Toimetust rõõmustavalt mainis enamik vastanuid, et vajadusel ollakse ka 

ise valmis lehes mõnel teemal sõna võtma.  

 

Ülevaate koostanud Kristel Engman 
 

SIRVIDES KOGUDUSE KROONIKAT. 

 

148 aastat tagasi 

 

Leina-aasta. 12. aprillil 1865 suri Nizzas selja- ja ajuvigastusse Tema Keiserlik Kõrgus, troonipärija 

suurvürst Nikolai Aleksandrovits, Taani printsessi Dagmari peigmees. 

Leinajumalateenistused. Jubilate-pühapäeval (4. ülestõusmisaja pühapäev), 25. aprillil 1865 pidas 

eesti kogudus leinajumalateenistuse Ps 103:15-18 aluseI. 

Kolmapäeval, 28. aprillil pidasin saksa kogudusega leinajumalateenistuse Nutulaulude 3:37 aluseI. 

Kasutasin Ulmanni lauluraamatu laule nr. 329, nr. 478, nr. 576,1, nr. 

739,1, nr. 643. Kirik oli rahvast täis, kogudus oli kurbusest liigutatud. 

 

146 aastat tagasi 

Talv oli 1867. aastal tähelepanuväärselt pikk. Aprilliski kandis pikka aega jää Hiiumaale ja 

Vormsisse. Jah, veel 20. aprillil ehitas minu poeg Edwin aeda nelja jala kõrguse lumememme, mis 

püsis 22. aprillini. Alles siis sulas ta päikesepaiste käes. Sellist aastat ei mäleta ka kõige vanemad 

inimesed. Alles mai keskel sai loomad karjamaale ajada.  

 

138 aastat tagasi 

Palvemaja. 24. aprillil 1875 pandi uuele palvemajale nurgakivi. Esiteks lauldi eesti keeles: “Oh 

võtkem Jumalat”. Seejärel pidas vennastekoguduse diakon J. L. R. Vocellaire eestikeelse palve. 

Järgnevalt müürisid kolme pitseriga üriku nurgakivisse Vocellaire, kohalik pastor, raehärra 

Michelsen ja ehitusmeister Hans Möll. Siis kõneles pastor Pauluse sõnade üle: “Kristuse sõna elagu 

rikkalikult teie seas” (KI 3:16) ning lõpetas Meie Isa palve ja õnnistussõnadega. Lõpulauluks lauldi: 

“Õnnista ja hoia”, kõik salmid eesti keeles. 

 

127 aastat tagasi 

“Hapsalsches Stadtblatt”. 15. aprillil 1886 ilmus saksakeelse nädalalehe “Hapsalsches Stadtblatt” 

(Haapsalu linnaleht) esimene number, mille toimetaja on härra J. L. 

Michelsen, kelle juures leht on ka trükitud. See ajaleht tahab teenida ainult Haapsalu kui 

kuurortlinna huvisid, hoidudes eemale igasugusest poliitikast. Ajaleht ilmub üks kord nädalas, 

neljapäeviti, ja sisaldab järgmisi rubriike: 1. Valitsuse teadaanded. 2. 
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Uudised linnavolikogu koosolekutest. 3. Juhtkiri. 4. Sõnumid väljastpoolt. 5. Uudised teistest 

ajalehtedest, pealkirja all Lehelaualt. 6. Laevade nimekirjad. 7. Meteoroloogilised tähelepanekud. 8. 

Följeton. 9. Äriteated. 

 

(Allikas: Haapsalu kirikukroonika 1849-1940) 

Valis välja Maria Strauss 

 

SAAME TUTTAVAKS – TIIA LAAR. 
 

Haapsalu koguduse nõukogu uus liige Tiia Laar on lõpetanud Tartu ülikooli 

majandusteaduskonna kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise erialal, aga ta on 

töötanud ka politseis ja olnud muu hulgas Haapsalus prefektuuri pressiesindaja. Praegu 

teenib ta oma igapäevast leiba Töötukassas konsultandina.  

„Et olen olemuselt siiski rohkem humanitaarkallakuga inimene, olen nüüdseks kenasti nihkunud 

"suuvärgiga" peetavate ametite poole,” ütleb Johannese Sõnumiteski luuletusi avaldanud ja hobi 

korras võõrkeeli õppiv Tiia Laar. 

Mis Teid luuletajana paelub ja millest sünnib Teie luule? 

Lapsena lugesin palju luuletusi, eks sealt tuli isu ka ise proovida. Tean, et olen mõne värsikese 

teinud juba enne kooli (neid pole küll säilinud). Kirjutasin päris palju ülikooli ajal ja eks läbiv 

teema oli siis ikka Tema Majesteet Armastus. Praegu olen taandunud rohkem sellele, et kirjutan 

sõpradele ja kolleegidele midagi sünnipäevaks (aga on ka erandeid). Mind võlub eelkõige mäng 

sõnadega ja riimid. Vabavärssi ma ei armasta. Kes õigupoolest ütles: luule, see ei tule tuulest? Mina 

ei tea, millest see minu oma täpselt sünnib. Võib-olla emotsioonidest, võib-olla natuke ka 

edevusest. Ütlen vahel naljaga pooleks, et mulle pole antud mingeid käelisi andeid, vastukaaluks 

peab siis midagi muud olema. Ehk see ongi „veri, mis rähnipoja puu otsa viib”. 

Täiskasvanuna olen vähe luulet lugenud. Mul on suur lemmik meie poeetide seas - Henrik 

Visnapuu, idanaabritelt aga Anna Ahmatova ja Vladimir Võssotski. Tänu keeleoskusele saan neid ka 

originaalis lugeda. 

Kus on Teie juured? 

Olen sündinud ja üles kasvanud Narvas. Haapsallu tulin pärast Tartu ülikooli lõpetamist. Läänemaa 

ei olnud mulle päris võõras, sest minu vanemate perekonnad sattusid viimase sõja keerdkäikudes 

Vormsile.  

Millega Teile veel meeldib tegelda? 

Olen suur lugeja ja klassikalise muusika austaja. Armastan aju teritavaid meelelahutusi (mälumäng 

ja ristsõnad). Mind on alati paelunud keeled. Praegu õpin Haapsalu rahvaülikoolis kreeka keelt, mis 

on muidugi paras pähkel, aga väga põnev, sest õpetaja on pesueht kreeklane. Tänu oma sünnilinnale 

olen n-ö poolmuidu kaasa saanud väga hea vene keele oskuse. Kergemal tasemel tulen toime saksa 

ja rootsi keelega, aga maha müüa ei lase end ka inglise keeles. Olen kunagi õppinud veidi prantsuse 

keelt, aga see piirdub viisakusväljendite ja mõne meelde jäänud luuletuse ning lauluga. 

Viimased 10 aastat olen nakatunud reisimisest. Olen ebatraditsiooniline eestlane, st mulle 

meeldivad rohkem põhjamaad, eriti Norra. Aga et looduses peab valitsema tasakaal, võtan ette ka 

lõunapoolseid retki. Nõnda on mu reisid ulatunud Nordkapist Norras Tozeurini Tuneesias. 

Kuidas jõudsite usu ja just Haapsalu Püha Johannese koguduse juurde? 

Esimest korda tundsin huvi Piibli vastu üliõpilaspäevil, st üritasin seda lugeda. Et mu ettevalmistus 

oli siiski liiga lünklik, et mitte öelda olematu, jäi asi üsna pea soiku. Mõni aasta hiljem tekkis huvi 

uuesti ja siis tuli võimalus käia ka leeris. Olen ristitud ja konfirmeeritud 1.detsembril 1991 Haapsalu 

toomkirikus ja sellest alates ka koguduse liige.  

Haapsalus on väikese linna kohta palju konfessioone, aga ma ei ole kindel, kas ma paarkümmend 

aastat tagasi neid kõiki teadsingi. Et mu vanaema oli käinud Haapsalu Jaani kirikus, siis muid 

valikuid ei tulnudki mõttesse. 

Mida annab Teile kuulumine kogudusse? 
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Me kõik ju kuulume kuhugi: töiselt, perekondlikult, huvide poolest. Tänapäeval, mil ühiskonnas on 

palju võõrandumist põlvkondade ja lõhesid erineva positsiooniga inimeste vahel, on kogudus hea 

näide kooslusest, kus saavad kokku igasugused inimesed. Kirikusse ja kogudusse kuulumine annab 

mulle võimaluse rohkem elu üle mõtiskleda, olla vaimselt rahujalal iseenda ja maailmaga. 

Kuidas lööte kaasa koguduse töös? 

Laulan koguduse segakooris ja osalen kirikuvalvetes jumalateenistuste ajal. 

Tegelikult olin üllatunud, kui õpetaja Tiit Salumäe tegi mulle ettepaneku kandideerida koguduse 

nõukogusse. Ma pole ju teab mis eestvedaja-tüüp, pigem rahulik ja kindel kulgeja. Eks aeg näita, 

kuidas ja millega saan veel koguduse ellu panustada. 

 

Johannese Sõnumitele kirjutas Tiia Laar järgmise luuletuse 

 

Taas kevad näitab meile pikka nina, 

veel öösel õhus hõljub külmavina 

ja tänav kohati on nõnda libe, 

et puusaluu on kukkumisest kibe. 

 

Kuid päike tuleb taevast võimsa joana 

ja liigselt istuda ei malda toas ma. 

Mind tõmbab kaldaäär ja promenaad 

ja Paralepa kitsad metsara`ad. 

 

Ma ühel päeval olen hellalt mõtlik 

ja teisel jälle hullult ettevõtlik. 

Kaleidoskoobis tunded vahelduvad, 

mis teha - nõnda muutlik ongi kevad! 

 

 
 

Pildil on Tiia Laar Põhja-Itaalias Cortina d`Ampezzo linna lähedal 

 

Küsitles Lehte Ilves 
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MART SALUMÄE PAJATAB. 

Johannese Sõnumite toimetusel on väga hea meel, et alates käesolevast infolehest võime mõnda 

aega lugeda ja kaasa naerda EELK Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi peasekretäri, Kanada 

praosti ja Toronto Peetri koguduse õpetaja Mart Salumäe kuuldud, jutustatud ja talletatud 

humoorikatele lugudele.  

 

Õpetaja Mart Salumäe, kes hiljuti tähistas oma esimest juubelit (50), on üles kasvanud Kuusalu 

koguduse õpetaja Eduard Salumäe pere seitsmenda lapsena. Enne Kanadasse siirdumist oli Mart 

Salumäe Viljandi Pauluse koguduse õpetaja. Õpetajaameti kõrvalt on ta olnud 1989. aastast tegev 

EELK diakooniatöö korraldamisel. 1999 – 2003 töötas ta EELK Diakooniakeskuse juhatajana ning 

2002-2011 oli Sihtasutuse EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu esimees. Õpetaja Salumäe on 

kolleegide ja küllap ka koguduse liikmete hulgas tuntud oma hea huumorisoone ja mahlakate 

naljade poolest. Tervitame Johannese Sõnumite uut kaastöölist ja soovime lõbusaid lugemishetki 

kõigile lugejatele!  

 

Vanasti, kui kirikutes orelid polnud veel varustatud elektriliste ventilaatoritega, pidi koguduse 

palgal olema ka ametimees, kes oreli lõõtsadesse tuult tallas. Suurematel orelitel läks vaja isegi 

kahte tuuletallajat. Kord oli Viljandi Maakiriku õpetaja Jaan Lattiku juurde tulnud sealne 

tuuletallaja ja kurtnud, et õigust ei ole maa peal. Lattik siis uurinud, et kust otsast see õigus siis 

sedapuhku kärisema on hakanud? Tuuletallaja vastas: "Näe, mina tallan tuule orelisse ja köster 

laseb välja. Aga miks tema palk minu omast niipalju suurem on?" 

 

SÜNNIPÄEVAD APRILLIS 

 

1. aprill Lii Habak 40 

 Argo Miller 

 Sander Kollom 

2. aprill Margus Jõgilaine 

3. aprill Markus Rafael Kalda 

 Lukas Lamp 

4. aprill Helju Aavik 

 Ester Lepik 

5. aprill Ilme Holm 

 Silvi Tarang 

 Mia Peetris 

 Inga Pärnaste 

6. aprill Indrek Jets 

 Rebecca Martin 

7. aprill Hembo Soon 65 

9. aprill Andero Kanarik 

10. aprill Jaan Põrk 

11. aprill Sander Gontmacher 

 Lisanna Gontmacher 

12. aprill Urmas Kolga 45 

 Birgit Palk 

 Ott Raatpalu 

13. aprill Heiki Meinbek 

 Ann Heleen Kuinberg 

14. aprill Ilmar Aasna 

 Drevon Küttim 
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 Jarmo Jammer 

 Janno Jammer 

15. aprill Elo Eesmäe 

16. aprill Niina Prümmel 

 Raul Tammet 

17. aprill Helga Ilumäe 89 

 Kaiti Reppo 

18. aprill Merle Ojasild 

19. aprill Mark Marcel Schwindt 

20. aprill Endel Kõrm 

 Martin Noot 

21. aprill Erle Vichterpal 

23. aprill Eve Aedmäe 

 Õilme Kask 

 Lauri Luik 

 Kadri Küttis 

 Hans Sägi 

24. aprill Heino Noor 91 

 Selma-Edna Kõiv 

 Tõnu Paarmaa 

 Lauri Fredrik Kariis 

25. aprill Lehte Palts 

26. aprill Aleksander Jõkk 

27. aprill Marlene Schwindt 

28. aprill Vilja Korjus 

 Marika Korjus 

 Jüri Põldver 

29. aprill Egon Mik 

 Rebecca Riin Laasi 

30. aprill Ivar Boman 

 Velta Mägi 

 Ahto Borman 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 

 

APRILLI JUHTSALM JA PALVE 

 

Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. 

Psalm 121:3 

 

Olgu sul Jumala kaitse igal ahtal rajal, 

olgu sul Kristuse kaitse igal kui rajal, 

kümmelgu Püha Vaim sind igas allikas, 

igal maal ja igas meres, kuhu sa lähed. 

 

Hoidku sind igavene Isa 

omaenda valgustatud altaril, 

hoidku sind igavene Isa 

omaenda valgustatud altaril. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei on avatud E, K ja R  kell 9-15. Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega 

on soovitav leppida eelnevalt kokku (tel. 52 80635). 

Annetusmüük on avatud E, K ja R kell 9.30-13. 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

Koduleht http://www.eelk.ee/haapsalu/ 

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032.  

Registrikood  80210533 

Koguduse 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 

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

 

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 paljude huvilisteni. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse kantseleisse. 
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