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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

APRILL 2014 
 

Palvetades Ukraina eest palvetame ka Eesti eest  

 

Mõni aeg tagasi tõdes üks leerikoolis osaleja leeritunnis, et teda üllatas, kui päevakajalistel teemadel 

jumalateenistusel räägitakse — isegi Ukrainat käsitleti.  
 

On arusaadav, et inimesel, kel ei ole kokkupuudet kirikuga, ei saa olla täpset ettekujutust, millest kirikus 

räägitakse ja milline on kiriku õpetus. Nõukogude pärandist jäänud ettekujutus kirikust kui 

„kopituselõhnalisest ja vähekülastatavast, väikesearvulise toetajaskonnaga „kinnisest“ institutsioonist on 

paraku samuti visa kaduma. Väidet, et kirikute tegevus Eesti ühiskonnas tasapisi hääbub, kasutas oma 

usuvastases propagandas ka Nõukogude Liidu propagandamasin. Tegelikkus oli aga vastupidine – 

pöördelistel aegadel sai kirikutest üks peamisi teisitimõtlejate koondajaid. Ristikirik ei ole ei meil ega 

teistes postsovetlikes riikides hääbunud ja tegutseb edasi, sõltumata nõukogude propaganda ekslikuks 

osutunud prognoosidest ja sellest, milline on tänapäeva inimeste arusaam kiriku tegevusest ning rollist.  
 

Kirik ei pea ilmtingimata olema alati ja kõigis küsimustes väga nähtav, kuid ta peab olema alati olemas 

nii nagu on pikki sajandeid olnud. Paljudes Eesti külades ja linnades kutsuvad kirikukellad pühapäevast 

pühapäeva, advendiajast igavikupühapäevani jumalateenistustele. On neid, kellele piisab selle heli 

korrapärasest kuulmisest ja teadmisest, et kirik on „seal kusagil“ olemas. See teadmine annab kindlus- ja 

turvatunnet. Tihtipeale kõneleb kirik inimesega ka sõnatult, aga ta kõneleb ka oma esindajate — meie 

igaühe — kaudu meie igapäevases elus. 
 

Sageli arutletakse, kas ja kui palju peaks kirik ühiskondlikes protsessides osalema ning kui häälekas 

olema oma väärtuste kajastamisel ja nende eest seismisel. On neid, kes tahaksid kiriku seisukohtadest 

rohkem teada, aga ka neid, kellele need korda ei lähe. Kiriku seisukohtadest ja sellest, mis on kiriku ja 

selle liikmeile tähtis, kuuleme ennekõike jumalateenistustel. Selle üks osa — kirikupalve, kui koguduse 

ühine palve — võtab kokku kõik, mis on meile kristlastena  tähtis ja mis meile muret ning rõõmu 

valmistab.  
 

Kirikupalves kannab kogudus Jumala ette kiriku ja kõik maailma asjad. Ristikirik on oma aegade 

algusest olnud üleilmne osaduskond, seetõttu on loomulik, et oma palvetes mõtleme ka meist kaugemal 

toimuvatele sündmustele ja kristlastele laias maailmas. Kirikupalvega täidab kogudus ka oma 

diakoonilist ülesannet, võttes osa maailma hädadest ja kandes hädasolijad kristlikus armastuses Jumala 

ette. Kirikupalve teemad võivad ulatuda meie jaoks hetkel väga kaugetest ja ebahuvitavatest teemadest 

kuni meid isiklikult vägagi puudutavate küsimusteni. Seetõttu on tähtis, et kirikupalvet lugedes 

palvetaksime kaasa ja täiendaksime ühist eestpalvet oma isiklike palvetega.  
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Kirikupalves muutuvad tähtsusetuks rahvused, vahemaad, poliitilised vaated ja sotsiaalne kuuluvus. See 

on meie kõigi ühine palve meie, koguduse, maa ja rahva, presidendi ja valitsuse, aga ka maailma teiste 

rahvaste ja riikide eest. Eestist Ukrainani, igapäevasest leivast igavikuni. Kirikupalve võtab kokku kõik 

inimelu tahud. Selles palves ristuvad vertikaalne (inimene ja Jumal) ja horisontaalne (inimene ja teised 

inimesed) tasand. Kirikupalve on ühtaegu ajaline ja igavikuline — nagu kirik oma olemuseltki. Head 

lugejad! Soovin, et  jumalateenistusel olles võtaksime aega süveneda sellel erinevatesse osadesse: 

pühakirja tekstidesse, jutlusesse, koraalidesse, palvetesse, armulaua müsteeriumisse. Üksnes nii on 

võimalik jumalateenistusest kui tervikust maksimaalselt osa saada.  

   

Kahetsusväärselt paljude inimeste päevad kuluvad alalises ajanappuses ja kiirustamises. Palve on hea 

vahend tempot aeglustada — see aitab seada selgemaid sihte ja välja sõeluda, mis on tõepoolest 

väärtuslik.  Palve toob tröösti, rahu ja rõõmu. Kui suudame järjepidevalt palvetada enda, lähedaste ja 

teiste eest, oleme kristlastena teinud maailma heaks juba vähima, mis meie võimuses. Palvetades 

Ukraina eest palvetame ka Eesti ja meie endi julgeoleku ning turvalise elu eest.  

 

Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

 

KOGUDUSE  TEGEVUSKAVA  APRILLIS. 
 

T, 1. aprill kl 16.15 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1); kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 4. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov 

(Jaanisaal). 

P, 6. aprill kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Kannatuste pühapäev. Teenivad 

õpetaja Kristel Engman ja Teno Ilves; kl 12.30 leeritund; kl 16.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

E, 7. aprill kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 8. aprill kl 16.15 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1); kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 9. aprill kl 18 Koguduse kool (Jaanisaal). Teema: misjonitöö. 

R, 11. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov 

(Jaanisaal). 

P, 13. aprill kl 11 palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Aukuninga 

alandustee. Lastenäidend. Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 18 jumalateenistus De la Gardie 

hooldekodus. 

T, 15. aprill kl 16.15 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1); kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

N, 17. aprill kl 18 Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Püha armulaud. 

Teenib õpetaja Tiit Salumäe.  

R, 18. aprill kl 11 Suure Reede liturgiline jumalateenistus. Teema: Jumala Tall. Teenib õpetaja Tiit 

Salumäe. Laulab segakoor.  

L, 19. aprill kl 19 palvus ja paasaküünla süütamine Jaani kiriku juures. Protsessioon toomkirikusse. 

Paasa missa ja ristimine toomkirikus. Teenivad: õpetaja Kristel Engman, diakon Meelis Malk ja Teno 

Ilves. Laulab toomkoor. 

P, 20. aprill kell 11 Kristuse ülestõusmise püha jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: 

Jeesus – kurjuse võimu võitja. Teenib õpetaja Kari Tynkkynen; lastehoid. Laulab segakoor.  

(Toomkirik). 

T, 22. aprill kl 16.15 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1)kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 23. aprill kl 18 kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Isiklik vaimulik elu. 
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R, 25. aprill kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 13.30 teetund (Jaanisaal); kl 17 segakoori proov 

(Jaanisaal). 

P, 27. aprill kell 9.30 leeritund Toomkirikus; kell 11 jumalateenistus armulauaga (Toomkirik). Teema: 

Ülestõusnu tunnustajad. Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 15.30 segakoori proov (Jaanisaal).  

T, 29. aprill kl 16.15 Jaanimardikate laulutund (Suur-Lossi 1)kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

 

KALENDRIT SIRVIDES. 
 

MAI 

1. – Linnuse hooaja avamine. Avatud uste päev. Kontsert kell 12.00 toomkirik. Kärdla kammerkoor ja 

Haapsalu toomkoor.  

2. - kell 18.00 - Kirikukontsert. Eesti Filharmoonia Kammerkoor (toomkirik). 

17. – Muuseumiöö. Avame taas Jaani kiriku külastajatele R, L. P. Palun teata ja tule vabatahtlikuks 

abiliseks! Info kodulehel - http://haapsalu.eelk.ee/uudis.php?id=152 

25. - kell 11.00 - Leeripüha. 

27. - kell 18.30 – Kirikukontsert toomkirikus. Millikin`i Ülikooli koor USAst. 

30. -  kell 19.00 – Kirikukontsert toomkirikus. Taani koor. 

31. - kell 20.00 - Kirikukontsert toomkirikus. Lundi tütarlastekoor Rootsist.  

JUUNI 

14. - Leinapäev. Palvus toomkiriku ristimiskabelis kell 12. Kell 18.00 kirikukontsert Cyrillus Kreegi 

„Requiem“ (toomkirik). 

15. - Toomkoori 10. aastapäev. Jutlustab õp. Pille Talvar-Heckmann. Külas Michael Heckmann. Kell 

16.00 Kreegi päevade festivali kontsert (toomkirik).  

24 - surnuaiapüha Vanal kalmistul ja Metsakalmistul. 

JUULI 

5.-6. - koguduse koorid osalevad Üldlaulupeol Tallinnas. 

9.-13. - XXI Haapsalu Vanamuusikafestival (Toomkirik ja Jaani kirik). 

19. – Kirikukontsert Jaani kirikus. Rapla kirikumuusika festival jõuab Haapsallu.  

20. - Kirikukontsert - KOSK koor (toomkirik). 

21.-23. - XXI Keelpillimuusikafestival (Toomkirik ja Jaani kirik) 

AUGUST 

9. - KOGUDUSEPÄEV Haapsalu 735 – oikumeeniline rännak Haapsalu pühakodadesse 

24. - Kirikukontsert – Segakooride Liit (toomkirik) 

SEPTEMBER 

7. - Maarja-aasta alguse vesper Tallinnas Pirita kloostri varemete kirikus 

20. - Maalt lahkumise 70. aastapäev Haapsalus. Kell 12 mälestusjumalateenistus toomkirkus, kell 13.30 

mälestusmärgi avamine Ranna-Rootsi muuseumi ees. Mälestustahvel Toomkirikusse põgenemisel 

hukkunute mälestuseks, nende hulgas Haapsalu tolleaegne noor õpetaja Konstantin Kütt.  

24.-28. - Schmalkaldeni dekanaadi delegatsioon Läänemaal. 

 

KIRI EMALE.  

 

„Sina armastad mind nii nagu mu päris-ema kunagi pole suutnud, 

Oled mind hellitanud nagu oma lihast tütart.  

Sina avasid mu silmad, panid mind nägema inimestes head ja õpetasid andestama. 

Sina rõõmustad mu hinge pimedamatel päevadel, paned mind uskuma iseendasse, kui kaotan oma 

teeraja. 

Tänu Sulle olen ma parem naine, tänu Sinule saan ma paremaks emaks.“ 

http://haapsalu.eelk.ee/uudis.php?id=152
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Head lugejad! Nii nagu möödunud aastal, kutsume ka tänavu kõiki sõltumata vanusest kirjutama kirja 

emale. 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 2. 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.   

 

Katkeid emadele mõeldud kirjadest loeme emadepäeva pidulikul perejumalateenistusel toomkirikus 

pühapäeval, 11. mail.  

 

Täpsem teave õpetaja Kristel Engmanilt (kengman@hotmail.com, 5289527) .  

 

LIA SALUMÄE VALITI AASTA KIRIKUMUUSIKUKS.  

 

 
 

Haapsalu koguduses 38 aastat muusikatööd teinud Lia Salumäe tunnistati aasta kirikumuusikuks. 

Foto: Eesti Kirik 

 

Kirikumuusika Liit valis Haapsalu koguduse muusikajuhi Lia Salumäe ja Hageri koguduse dirigendi 

Merle Libliku aasta kirikumuusikuks.  

Haapsalu Püha Johannese koguduse muusikajuhi, organisti ja koorijuhina on Lia Salumäe töötanud 38 

aastat. Ta juhatab koguduses mitut koori, õpetab pühapäevakooli lastele muusikat ja annab toomkirikus 

orelikontserte. 

Peale Haapsalu koguduse muusikatöö on Lia Salumäe üheksa viimast aastat olnud organist–koorijuht 

veel Martna ja Ridala koguduses. Ta on ka Oru kooli muusikaõpetaja. 

Lia Salumäe on koolitanud organiste, kes praegu töötavad Eestis, Soomes ja Rootsis. 

Mullu asutas Lia Salumäe koguduse juurde eelkooliealiste laulurühma Jaanimardikad ja väikese koori 

Ridala koguduses. Koos Haapsalu Piiskopilinnuse sihtasutusega on ta sise viinud turistidele mõeldud 

orelipooltunnid.  

„Lia on kindlasti tunnustust väärt,” ütles tema kolleeg, koorijuht, helilooja ja muusikaõpetaja Sirje 

Kaasik. Kaasiku sõnul on Lia Salumäe kirikus asendamatu inimene. Ta teeb head tööd kooridega. Ta ei 

ütle kunagi „ei” ja tuleb appi, kus iganes vaja. „Kui on mõnd nooti vaja, otsib ta selle igalt poolt välja,” 

lisas Kaasik.  

Lia Salumäe on lõpetanud 1975 Georg Otsa–nimelise muusikakooli muusikaõpetuse–koorijuhtimise 

erialal. 1987 lõpetas ta EELK Usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna, kus tema juhendaja oli 

Hugo Lepnurm.  

Lääne Elu - Lehte Ilves 

mailto:kengman@hotmail.com
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IN MEMORIAM – TÕNIS PADU. 

 

 
 

Tõnis Padu sündis Haapsalus koolmeistrite peres 25. oktoobril 1950.  Lõpetas Haapsalu I keskkooli 

1969. Klassikaaslased meenutavad, et juba kooliajal tegi Tõnis koos pinginaabriga jalgrattasõite, uuris 

vanu kirikuid ja ehitisi. Samuti armastas ta palju pildistada ning oli koolis arvestatav mälumängur. Ta 

õppis Riiklikus Kunstiinstituudis arhitektuurierialal  ning lõpetas selle kiitusega aastal 1978. 1980-2004 

oli Tõnis Lääne maavalitsuses maakonna peaarhitekt. Selles ametis osales ta paljude planeerimiskavade 

koostamisel ja oli nii 1980ndate aastate lõpus valminud Haapsalu generaalplaani kui ka Haapsalu 

vanalinna detailplaneeringu autor. Tõnis austas muinsuskaitse väärtusi ja tema soov oli, et Haapsalu 

oleks väikene ja sõbralik linn, kus kõikidel on hea elada. 2001 kutsuti ta Muinsuskaitseameti 

arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu liikmeks ja 2004 kultuuriministeeriumi vabariikliku 

arhitektuurikomisjoni eksperdiks. 2004. aastast oli Tõnis Haapsalu linnavalitsuses linnaarengu ja 

muinsuskaitse peaspetsialist. Tõnis Padu oli suurepärane Haapsalu arhitektuuri ja ajaloo tundja. Tal oli 

Haapsalu vanalinna näo kujunemisel põhjapanev roll ja tema najal on see aastakümneid püsinud. 

Ülesandeid tuli aastate jooksul juurde ja nii oli ta mitu aastat Muinsuskaitseameti ja Haapsalu linna 

lepingu alusel kohapealne otsustaja. Eestis on vaid üksikud linnad, kus riigiamet on andnud osa oma 

õigusi kohapealsele spetsialistile. Üks Tõnise suuri kirgi oli Haapsalu piiskopilinnus ja toomkirik. Tema 

väärtuslik panus oli toomkiriku sisustamisel ja kasutamisele võtmisel tegutseva kirikuna 1990. 

Kaastöölised meenutavad Tõnist kui sooja südamega inimest, kes oli valmis kompromissitult võitlema 

väärtushinnangute ja ajaloolise pärandi säilitamise eest. 

Tõnis Padu oli EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse liige alates 1990. aastast. Koguduse nõukogu 

ja juhatuse liige kuni lahkumiseni, juhatuse aseesimees 1991-2013. Temale omase põhjalikkuse ja 

andumusega nõustas ta kogudust kõikides muinsuskaitse küsimustes ning koguduse hoonete, eriti 

toomkiriku ja Jaani kiriku taastamisel ning korrashoidmisel. Fotograafi ja kirikuajaloo tekstide 

koostajana valmistas trükiks ette mitmeid väljaandeid ja korraldas vastavasisulisi näitusi. Oli 

suurepärane loengupidaja ning reisijuht nii kodu- kui välisreisidel. EELK Konsistooriumi  kunsti- ja 

arhitektuurinõukogu liige. Vabariigi president omistas talle Valgetähe teenetemärgi 2006. Eesti luterlik 

kirik autasustas teda pühendunud tegevuse eest kiriku arhitektuuri ja kunstipärandi hoidmisel ning 

arendamisel Teeneteristiga aastal 2012. 

Tõnis Padu abiellus suvel 1975 Lehtiga. Nende peresse sündis kolm last, Mare, Aet ja Madis. Ta 

rõõmustas oma nelja lapselapse üle. Tõnis oli väga abivalmis ja hooliv poeg, vend, abikaasa, isa ja 

vanaisa, kes leidis alati aega oma pere jaoks. Tõnise lapsed meenutavad toredaid väljasõite Lääne-ja 

Hiiumaa kaunitesse paikadesse ja koos perega igakevadisi kasemahla toomisi ning esimeste sinilillede 

otsimist. Olenemata sellest, et tal oli käsil palju erinevaid projekte, leidis ta alati aega oma laste ja 

lapselaste jaoks. Ta oli suure ja sooja südamega pereisa. 

Tõnis Padu sai kutse ajast igavikku peale lühikest rasket haigust 26. märtsil 2014. Hüvastijätt ja 

matusetalitus toimub Haapsalu toomkirikus 3. aprillil kell 12. 

Perekond palub kimpe ja pärgi mitte tuua. Võimalik on teha annetus kiriku heaks. 

 

Tiit Salumäe 
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IN MEMORIAM – MATTI HAKKARAINEN 

Matti Ilmari Hakkarainen sündis Helsingis ülemtolliametniku perre 1. augustil 1925. Haavatasaamine 

1944. aastal JR 7 jäägrirühmas andis 19aastasele noormehele põhjust elumuutuseks ja tema 

kutsumuseks sai pastoriamet. Ta ordineeriti 1951 Tamperes ja kutsuti Kesk-Helsingi noorsoopastoriks. 

Ta teenis mitmes koguduses õpetajana ja oli Helsingi koguduste noorsootöö juht 1963-1971.  

Aastail 1971-1992 teenis ta Helsingi Huopalahti kogudust ja oli 1987-1992 sealse praostkonna praost. 

Seal viis ta läbi uuendusi nii kirikuelus kui ka liturgias ja kujundas kiriku mitmekesise kasutusega 

dünaamiliseks ruumiks.  Noortepastorina pööras ta erilist tähelepanu leeriõpetuse kaasajastamisele. 

Matti oli tegev meremisjoni valdkonnas, pensionipõlves töötas Küprosel turistide pastorina.  

Tema tegevus oli väga laiahaardeline: ta oli armastatud meediapastor ja kirjanik. Väga populaarsed olid 

tema telesaated (Koduõhtu, Ligimene ja Pühapäevakülaline) ja tema „Puukiriku pastori“ iganädalased 

kirjutised ajalehes „Kirkko ja kaupunki“ tervelt 30 aasta vältel. Ta on kirjutanud kümneid raamatuid 

koguduse liikmetele ja kiriku kaastöölistele.  

Eesti kiriku lähiajalukku on jätnud Matti Hakarainen väga sügava jälje. Võib-olla tahtis Matti otsida ka 

oma juuri, sest Hakkaraiste suguvõsa on pärit Äänisjärve äärest, kust kaks haru on jäänud Soome, 

kolmas aga läinud Eestisse. Matti tuli, nagu ta ise on meenutanud, esimest korda Helsingist Tallinna 

1965. aasta suvel reisilaeva Vanemuine esimese reisiga. Siis oli ta Helsingi koguduste noorsootöö juht. 

Kevadreis Helsingi kogudusenoortega kujunes iga- aastaseks traditsiooniks. Matti ütles: „Ei tule suve, 

kui ei ole käidud Tallinnas.“  

Matti käis leerinoortega Eestis, rühmas oli tavaliselt kuni 30 inimest. Vaatamata tollikontrollile võtsid 

noored kaasa Piibli, lauluraamatu ja kilo kohvi. Hiljem lisandusid ka teised koguduseliikmed, 

laulukoorid jt; rühmadki paisusid poolesajaliseks. Ta kutsus ka teisi soome pastoreid kaasa ja toetama 

Eestis algavat noorteliikumist. Matti nägi „kirikuturismis“ kogudusetöö üht vormi. Matti innustusel 

sündis Eesti kirikus 1960. aastate lõpus esimene noorteansambel. Soojad suhted kujunesid tal mitme 

õpetajaga, näiteks Jaan Kiiviti (jun) ja Eduard Salumäega. Samal ajal tutvusin ka mina Mattiga.  

Matti Hakkaraist võib täie õigusega nimetada meie kirikute sõpruskoguduste isaks. Ta tõi endaga kaasa 

uue ajastu mitte ainult noortetöös, vaid ka liturgias. 1971 kinkis ta minu isale alba ja isa kasutas seda 

juba sama aasta jõuludel. See ajas julgeoleku tagajalgele. Ateistlik propaganda rääkis pastoritest kui 

mustakuuemeestest, kelle mõtted on niisama mustad. Valges riides õpetaja oli midagi ootamatut. 

Järgnesid  aastad karistusi ja võitlust selle, et alba saaks meie 

kiriku ametlikuks liturgiliseks riietuseks.  

Huopalahti ja Haapsalu koguduse sidemed algasid 1975. aastal. 

Haapsalu külastus sai võimalikuks alles siis, kui ajad muutusid. 

1990. aastal kutsus Matti Soome suure lastekoori Haapsalu 

kogudusest. 1990 olid Helsingi piiskopkonna õpetajad külas 

Haapsalus. Väikeses Jaani kirikus ristiti sel päeval mitukümmend 

inimest. 1991 peeti Läänemaal Haapsalu ja Huopalahti koguduse 

esimene  ühine leerilaager. Ühised leerilaagrid kestsid 

kümmekond aastat.  

Haapsalu ja Huopalahti sõprusleping sõlmiti 1993 Matti järglase, õpetaja Erkki Kokko ametiajal.15. 

augustil 2010 oli mul suur rõõm ja au anda praost Matti Hakkaraisele EELK tunnustuse ja tänuna 

Teeneteristi  orden. 

22. veebruaril 2014 kutsus Issand oma sulase 88aastasena koju ja 14. märtsil saatsime ta Huopalahti 

kirikust koos Matti armastatud pere, arvukate kaasvõitlejate ja sõpradega  puhkama.  

Tiit Salumäe Foto: teeneteristi üleandmine 15. augustil 2010. 
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LASTEKIRIKU TEGEMISTEST. 
 

Lastekiriku lapsed tähistasid piiskopilinnuses üheskoos vastlapäeva. Et tavapärast vastlaliugu lume 

puudusel lasta ei õnnestunud, lustiti ja lasti liugu mänguväljaku liuväljadel. Pärast liulaskmist peeti 

väike piknik. Lastekiriku tunnis räägiti teemal „Jeesus - kurjuse võimu võitja.“  Arutleti selle üle, 

milline võim on kurjusel ja kas saame sellest ise võitu või vajame Jeesuse abi. 

 

Lapsed tutvusid ka palmipuudepüha näidendiga "Jeesus on meie linnas." Üheskoos uuriti, millised 

olid Jeesuse eluajal riided, mida söödi ja millised. olid inimesed? Lapsed jõudsid järeldusele, et kuigi 

riided ja toit olid praegusest erinevad, olid inimesed siiski samasugused - nende mõtted ja arvamused 

võivad väga kiiresti muutuda. Tänane suur sõber võib sind homme ka reeta. Lapsed leidsid, et nemad ei 

taha olla sellised sõbrad. See on võimalik, kui järgime Jeesuse soovitust oma jüngritele: jääge minu 

armastusse! Seda soovime ka kogudusele! Kokkusaamise lõppedes jagati laste vahel ära näidendi rollid. 

Näidendit on võimalik näha palmipuude jumalateenistusel, 13. aprillil kell 11.00 algaval 

jumalateenistusel Jaani kirikus.  

 

Nagu tavaks on saanud, osaleb näidendis ka meie koguduse lasteansambel, kes selle tarvis juba laule 

harjutab. Lisaks iganädalastele proovidele osalevad lasteansambli lauljad usinalt ka EELK 

Kirikumuusikaliidu lastekoori “Väike Küünal” tegevuses. Alates möödunud aastast on selle üle-

eestilise lastekoori peadirigent Sirje Kaasik. 7.-9. veebruarini toimus laululaager Sakus, EELK 

laagrikeskuses „Talu“, kus Haapsalust osales kuus last. Järgmine laululaager leiab aset Pärnus 25.-27. 

aprillini ja ka juunisse on plaanitud üks laagrinädalavahetus. Kõige selle krooniks on „Väikse Küünla“ 

kontsertreis Soome 22.-27.07.2014. Kõik uued lauljad on teretulnud liituma. Täpsem teave Sirje 

Kaasikult (56453472).  

 

Koguduse kõige väiksemad ehk Jaanimardikad harjutavad hoolsalt, et emadepäeva 

perejumalateenistusel esmakordselt üles astuda.  

 

Täpsem teave lastekiriku tegemiste kohta koguduse kuukavast.  

 

Teabe koondanud: Sirje Jätsa, Maria Strauss, Kristel Engman. 

 

 
 

Jaanimardikad. 
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SAAME TUTTAVAKS – TRIIN LAASI. 

 

Haapsalu kolledži direktor, meie koguduse nõukogu liige Triin Laasi ütleb enda tutvustuseks: 

„Olen põline haapsallane, kes on pärast õpingutega seotud aastaid Rootsis, Tallinnas ja Tartus 

taas ringiga kodulinnas tagasi.” 

Triin Laasi on õppinud Tartu ülikoolis kasvatusteadusi, spetsialiseerudes haridusjuhtimisele. Seejärel 

omandas ta magistrikraadi haldusjuhtimise alal Tallinna tehnikaülikoolis. 

Oma elukäiku kirjeldab Triin nii: „Mul on olnud õnne leida erialast rakendust siinsamas Haapsalus! 

2003. aasta sügisest sai minust SA Läänemaa kutseõpe juhataja. Algas mitmeaastane töö Haapsalu 

kutsehariduskeskuse loomise nimel. See oli erakordselt huvitav, katusmusterohke ja arendav 

ettevõtmine. Ainulaadse töökogemuse kõrval sain tundma ja töötasin koos põnevate ning inspireerivate 

inimestega. Ühisel jõupingutusel alustaski uus kutsehariduskeskus 2005. aasta sügisel tööd. 

Mitmesuguste sündmuste kokkulangemise tõttu avanes mul aasta hiljem võimalus asuda sedasama 

õppeasutust juhtima. Töötasin Haapsalu kutsehariduskeskuse direktorina aastani 2010, mil jäin 

lapsepuhkusele ja sain Rebecca Riinu emaks. Tagasi tööellu naasin juba Tallinna ülikooli Haapsalu 

kolledži juhina ja töötan sel ametikohal praegugi. Tööpõld on seal lai! Regionaalne kõrgkool ei ole 

pelgalt tasemeõppe pakkuja regioonis, tema roll on palju suurem ja üks tähtsamaid ülesandeid on aidata 

kaasa mitmesuguste koostöö- ja arendusprojektide kaudu Läänemaa arengule. 

Tunnistan, et naudin oma tööd! Ilmselt suurim murekoht ongi see, kuidas intensiivse tööelu kõrvalt leida 

aega tütrele, lähedastele ja teistele kohustustele. 

Vabatahtlikult võetud kohustuseks ja teadlikult valitud pühendumuseks on minu jaoks ka osalus 

koguduse töös. Tunnistan, et soovi osaleda on rohkem kui reaalsus seda ellu lubab rakendada. Lohutan 

end mõttega, et ajad on erinevad ja ilmselt kunagi saab mul olema rohkem võimalust panustada minu 

jaoks väga olulise valdkonna tegevusse. Minu identiteedis on kristlaseks olemisel kindel ja tähtis koht, 

kannan seda uhkelt. 

Olemuselt olen küllaltki eraklik, kõrge privaatsuse tarbega ja üksindust armastav inimene, mistõttu minu 

side kirikuga on ka väga intiimne ja isiklik. Ma käin kirikus enamasti üksi ja see on aeg, mil süüvin 

endasse,  suhestun mõttes jutluse raames kuulduga ning “klaarin” oma suhet ilma ja inimestega. 

Puhastun ja väljun kirikust alati kergema sammuga.  

Kirik sümboliseerib mulle rahu ja kaitstuse kantsi. Kiiretel ja komandeeringute–rohketel aegadel jõuan 

oma kodukirikusse harvem kui mõne muu riigi pühakotta. See on omamoodi traditsioon, et välisriikides 

viibides sammun esmajoones kirikusse, sõltumata riigiusust või kombestikust. Loeb see, et mina olen 

seal ja Looja ühes minuga.  
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Kui aga, kuidas ma üldse koguduse liikmeks sain ja iseend teadlikult kristlasena käsitlema asusin, siis 

selles on võtmeroll minu tollasel heal peresõbral ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi usuõpetuse 

õpetajal Pille Talvaril. Tema eluterve ja –jaatav hoiak, humanistlik mõttelaad ning sügav meelerahu ja 

headus, mis temast õhkus, oli tõeliselt inspireeriv. Ilmselgelt mitte vaid mulle, sest Pille juhtimisel 

tegime peaaegu poolte klassikaaslastega läbi leeriaja ja saime seejärel ühiselt ristitud. Leerilaagri ajal 

kasvasin ma kristlaseks ja asusin üha enam mõistma kristliku maailmavaate alustalasid. 

Täna võin öelda, et minule on kristlik mõttelaad eelkõige rahu, headuse ja hoolimise õpetus. Seda 

õpetust tahan jagada ka oma tütrega, kaasates teda koguduse tegemistesse. See on minu kui vanema 

missioon, mida ma rõõmuga täidan. 

Õnnitleme veel ka hiljutise kolmekümne viienda sünnipäeva puhul! 

Lehte Ilves 

 

LUUKAS (3a) PAJATAB. 

 

Ott Marteni noorem vend Luukas (3a) kevade alguse päeval. 
  

Luukas hommikul: "Kui täna algab kevad, kas siis see tähendab, et tuleb kevadevana?" 

Luukas õhtul: "Vaata emme, lumi tuli maha! Nüüd tuleb ikka jõuluvana!" 

 

SÜNNIPÄEVAD APRILLIS. 

1. aprill Lii Habak  

 Argo Miller  

 Sander Kollom  

2. aprill Margus Jõgilaine 

                        Eleonor Ender 

  Siim Siht 

 Ekke Oskar Engman 

3. aprill Markus Rafael Kalda  

4. aprill Ester Lepik  80 

5. aprill Ilme Holm  85 

 Silvi Tarang   

 Mia Peetris   

 Inga Pärnaste   

  Andra Paadik 

6. aprill Indrek Jets   

7. aprill Kristjan Vardja 

 Hembo Soon   

9. aprill Andero Kanarik   

10. aprill Jaan Põrk   

11. aprill Sander Gontmacher   

 Lisanna Gontmacher   

12. aprill Urmas Kolga   

 Birgit Palk   

 Ott Raatpalu   

13. aprill Heiki Meinbek   

 Ann Heleen Kuinberg   

14. aprill Ilmar Aasna  55 

 Drevon Küttim  5 

 Jarmo Jammer   

 Janno Jammer   
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15. aprill Elo Eesmäe  35 

16. aprill Niina Prümmel  85 

 Raul Tammet  65 

17. aprill Kaiti Reppo   

18. aprill Merle Ojasild   

19. aprill Mark Marcel Schwindt   

20. aprill Endel Kõrm  84 

 Martin Noot   

21. aprill Erle Vichterpal   

23. aprill Eve Aedmäe   

 Õilme Kask   

 Lauri Luik   

 Kadri Küttis   

 Hans Sägi   

24. aprill Heino Noor           92  

 Selma-Edna Kõiv           84 

 Tõnu Paarmaa  

 Lauri Fredrik Kariis   

25. aprill Lehte Palts    

26. aprill Aleksander Jõkk   

27. aprill Marlene Schwindt   

28. aprill Vilja Korjus  85 

 Marika Korjus   

 Jüri Põldver   

29. aprill Egon Mik   

 Rebecca Riin Laasi   

30. aprill Ivar Boman  83 

 Velta Mägi   

 Ahto Borman   
 

Palju  õnne  sünnipäevaks  ja  õnnistust  uueks  eluaastaks! 

 

MÄRTSI JUHTSALM, MÕTISKLUS JA PALVE. 

 

Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, 

kes päästetakse, on see Jumala vägi. (1.Korintose 1:18) 

 

Mitte ühtegi muud väge, mis suudaks esile tuua reaalse muutuse inimsüdames, meie isiklikus elus, 

perekonnas, inimsuhetes, ühiskonnas — mitte ühtegi muud väge ei ole ega saa olla, kui ainult see vägi, 

mis lähtub Kristuse ristist. Jumala enda väge, mis ainsana suudab tõeliselt muuta, parandada ja 

tervendada, ei anta meile iial mingil muul moel kui ainult ühenduses Kristuse ristiga. 

Inimkonna ja iga üksiku inimese ainus tõeline probleem on patuprobleem. Patt on mässamine Jumala ja 

Tema kehtestatud korra vastu nii looduses kui vaimses ja vaimulikus valdkonnas. Seetõttu ongi loomulik, 

et patt toob kaasa hulgaliselt probleeme, kannatusi, valu, häda ja muret. Valdav enamik haigusi, valdav 

enamik kannatusi, valdav enamik hädasid, mis meid tabavad, on põhjustatud patust. Neist ühestki ei ole 

võimalik tõeliselt vabaneda patuprobleemi lahendamata. 

Jumal ise on andnud meile kannatuste leevendamiseks palju abivahendeid: looduse ilu ja kaunid 

kunstid; arstid, psühholoogid ja teised head nõuandjad; lille-, naeru-, muusika- ja kõikvõimalikud muud 

teraapiad. Ent abivahenditestki on abi vaid siis, kui need põhinevad Jumala tõel ja Tema seadustel ning 

ainult teatud punktini. Mitte ükski neist ei tungi meie probleemide juurteni ega suuda neid kõrvaldada.  
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Ometi lepib suur osa inimesi vaid näilise lahendusega, sest tõelise abi vastu võtmine nõuab patuse 

inimese jaoks tohutut eneseületamist: oma patu tunnistamist. 

Kristlik usk on ülestõusmisusk. Just ülestõusmise läbi sai kõigile teatavaks see, mille Jeesus Kristus 

ristil saavutas: võit patu ja surma üle. Tõeline abi — ristist lähtuv vägi, mis võidab ja kõrvaldab patu — 

on nüüd igaühele kättesaadav. Just seepärast on Ülestõusmispühad igale ristiinimesele kirikuaasta 

kõige rõõmurikkamad pühad. 

Jumal, Sina armastad meid. 

Sinu andestuse vaikne vaatlemine 

muutub headusekiirekeseks 

igas lihtsas südames, 

kes Sind usaldab. 
 

Vend Roger, 1915-2005 - vennaskonna asutaja ja kloostriülem 

 

 EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

KOGUDUSE KANTSELEI. Kantselei on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 9-15. 

Ametitalituste osas ja kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku 

(tel. 52 80635). 

Diakoonia annetusmüük on avatud: E, K, R kl 9.30-13. 

Toomkirik ja muuseum. Vaata www.haapsalulinnus.ee Toomkirik ja konvendihoone avatud 

ettetellimisel. Kontakt: Marika Peberg, tel 5184664, 4725346. 

Linnuses toimuvate ürituste kohta vt lähemalt: http://www.haapsalulinnus.ee 

Jaani kirik. Külalistele avatud vastavalt kokkuleppele koguduse kantseleiga.  

 

Telefon 473 7166, 473 7167, 528 0635.  

E-post haapsalu@eelk.ee 

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

Aadress Kooli 6, 90501 Haapsalu 

Pangakonto  IBAN EE811010602003965006 (SEB);  

 IBAN EE442200001120274032 (SWEDBANK).  

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; 53477 633. 

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@gmail.com 

 

Koguduse häälekandja ilmub septembrist 2008 kord kuus. Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, 

millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda soovitakse. Palume teie abi, et Johannese Sõnumid 

jõuaksid võimalikult paljude huvilisteni. Teatage soovijate e-posti aadress koguduse kantseleisse. 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.eelk.ee/haapsalu/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
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mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

