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Hea lugeja! Haapsalu ja Lääne praostkonna koguduste mõtteid ja tegevusi ühendab augusti kuus 

Missio 2011 Laul ja vabadus.  

 

Missio on Läänemaa kogudustele tuttav. Oleme ju korraldanud esimese Missio 20 aastat tagasi ja 

nüüd valmistume kuuendat korda missioks.   

 

Mäletan kui doktor Heino Noor, 1991 aasta missiol oma sõnavõtus ütles, et Haapsalu on kogu 

Eestimaale vaimse valguse paigaks ja kristlik kuulutustöö on inimese hingele raviva toimega. 

Tagantjärele vaadates, olid need prohvetlikud sõnad. Missio üritused on andnud kogudustele 

rikkalikult vaimset vara. Missio tegevuste ülesehitus vajab iga kord uut visiooni ja palju teostajaid. 

Koos tehtud töö erinevate inimeste ja välispartneritega on  andnud häid kogemusi kogudustele oma 

töö arenguks. Oleme leidnud uusi häid kaastöölisi ja koguseliikmeid. Koostöö on iga kord proovile 

panek, kas kaasa töötada või jääda pealtvaatajaks. Ära jää pealvaatajaks, võta vastutus ja sa koged 

õnnistust. Missio tähendab ikkagi kirikumisjooni tegudeks vormimist laiema haardega kui 

tavapärane jumalateenistus. 

 

Seekord on Missio seotud imelise sündmuse meenutamisega - 20 aastat tagasi tunnustati teiste 

riikide poolt Eesti iseseisvumist. Peatselt algav missio – LAUL JA VABADUS -  on kujunenud 

tänunädalaks, mis kestab Läänemaal 28.augustini ning jätkub palveaastana teistes praostkondades.  

 

20.augustil Haapsalu piiskopilinnuse õuele tulemiseks on mitu põhjust. Saame tulla koos peredega 

ja sõpradega, et ühineda koos sadade kaasmaalastega laulus ja tänus. Kokkutulemine on millegi uue 

algus. Seekord võib see olla sinule või kaasa kutsutud sõbrale uue tänamise algus. 

 

Leevi Reinaru 

Abipraost 

Missio toimkonna esimees 

 

 



KOGUDUSE TEGEVUSKAVA AUGUSTIS 
 

N, 4. august kl 19 – kirikukontsert laulab koguduse lastekoor Sirje Kaasiku juhatusel ja Gutorf-

orelit mängib organist Lia Salumäe. (Jaani kirik). 

R, 5. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen. 

P, 7. august kl 11 -jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kirgastatud Kristus. Teenib 

õpetaja Kari Tynkkynen; kl 14 – kirikukontsert (Eesti Koorijuhtide Naiskoor). 

R, 12. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen; kl 23.30 

kirikukontsert (toomkirik). Suvemuusika öine serenaad. 

P, 14. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Tõde ja eksitus. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja õpetaja Markus Ventin. Laulab Soome-Rootsi Kronoby koguduse segakoor 

ja Haapsalu koguduse koorid. Juhatavad Lea Salumäe ja Sirje Kaasik. Orelil Lia ja Lea Salumäe. 

19.-28.08 toimub Missio Läänemaa 2011 - LAUL JA VABADUS.  

Ees seisavad huvitavad päevad: kohtumised kogudustes, eriilmelised jumalateenistused ja 

kontserdid, konverents, lauluraamatu ühine läbilaulmine, kunstinäitused, laste- ja 

noorteüritused ning palju muud. Ühtekokku sadakond üritust 10 päeva jooksul! Nelja Tuule 

ristirännaku pere koosneb mitmete maade noortest, kes on valmistunud kohtumisteks linnas 

ja maal. Koraalimaraton toomkirikus toob kokku Eesti praostkondade esindajad, et ühiselt 

laulda läbi terve Kiriku Laulu- ja Palveraamatu laulude osa.  

JÄLGI REKLAAMI. TERE TULEMAST OSALEMA. 
 

R, 19. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen; kl 20 – 

noortejumalateenistus konvendihoone õuel (Piiskopilinnus). 
 

L, 20. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib Leena Lehtinen;  

10-14 Konverents „Laul ja vabadus“ (Jaani kirik). 

11-15 Lastepäev Piiskopilinnuse laste  mänguväljakul. 

14 Lastekoori Juhhei kontsert Piiskopilinnuse pealaval. 

16 Oikumeeniline tänujumalateenistus Piiskopilinnuse suurel õuel. 

Õnnistuse annab EELK peapiiskop Andres Põder koos EKN liikmeskirikute esindajatega. Jutlustab 

assessor praost Joel Luhamets.  Kaasa teenib 300 lauljaga ühendkoor. Muusikaprogrammi juht on 

Lehari Kaustel. Kogu Eesti regioonide kohalolekut väljendab maakonnalippude tseremoonia, kui  

kirikute juhid paluvad õnnistust Eestimaale.  Missio 2011 on avaüritus palverännakule läbi Eesti 

maakondade ja suundub 2012. aastal toimuvale kristlikule festivalile Tallinnas Kristuspäev. 

19 Jaan Kolbergi film „Kaks päeva augustis“ (toomkirik). 

21 Noorte kontsert. Üles astuvad rokkansamblid Flammo (Eesti) ja Idän Ihmeet (Soome) 

(Piiskopilinnuse pealaval). 
 

P, 21. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ustavus Jumala andide 

kasutamisel. Teenivad õpetajad Tiit Salumäe, Markku Happonen (Soome) ja Hans Peter Nüesh 

(Šveits). Organist Lia Salumäe. 

E, 22. august kl 9 hommikupalvus ja piiblitund (Jaani kirik). Teenib õpetaja Mika Tuovinen. 

T, 23. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Markku Happonen. kl 10-22 – 

koraalimaraton (toomkirik). 

K, 24. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib Leena Lehtinen. kl 10-22 – 

koraalimaraton (toomkirik). 

N, 25. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). kl 10-22 – koraalimaraton (toomkirik). 



R, 26. august kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). Teenib õpetaja Kari Tynkkynen  

P, 28. august kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Soosinguajad. Teenib õpetaja 

Kari Tynkkynen. 

VEEL INFOT 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. OLED OODATUD! 

Toomkirik ja muuseum. Toomkirik, konvendihoone, muuseum, vahitorn, laboratoorium, 

keskaegne klassituba jm avatud iga päev kl 10-18. Kirik on avatud peaukse kaudu jumalateenistuste 

ja kontsertide ajal, muul ajal sissepääs muuseumi kaudu on piletiga. Vaata lisa 

www.haapsalulinnus.ee  

Jaani kirik on avatud igal reedel kl 9 - 12. Hommikupalvus igal reedel kell 9. OLED OODATUD! 

Ristimine. Leer. Matus. Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud augustis teisipäeval kl 9.30-13.30.Alates 22. 

augustist avatud E,T,K,R.Saadaval on soodsalt laste ning täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud augustis T ja R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 80635. Kohtumine 

koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt kokku (Tel. 52 80635). 

 

KORAALIMARATON 23.-25. AUGUSTIL 2011 
 

Koraalimaraton ehk Kiriku Laulu- ja Palveraamatu (KLPR) terviklik ning järjestikune läbilaulmine  

tänavu augustis Haapsalus on teine sellelaadne ettevõtmine Eestis. Esimesel korral võeti selline 

monumentaalne laulutegu ette 2002. aastal Viljandis. Nüüd on nõuks võetud KLPRi kõik 484 laulu 

tervikuks palvetada Missio Läänemaa ajal 23.-25. augustil Haapsalu toomkirikus. 

Koraalimaraton on palveosadus. Laulu kaudu liidetakse kogu Eestimaa ja kogu lauluraamat 

Taevaisa armurikka juhtimise all üheks ülistuslauluks. 

Koraalimaratonile on kõik lahkesti oodatud – osaleda saab nii kaasa lauldes kui ka laulmist kuulates 

ja osadusest rõõmu tundes. Tere tulemast koraalimaratonile – tulge osa saama ainulaadsest ja 

suurejoonelisest lauluteost! 

 

NAER ON TERVISEKS 
Pühapäeval kirikusse 

Ema läheb pühapäeva hommikul pojale meelde tuletama, et on aeg kirikusse minna. See vastab, et 

ta kohe üldse ei taha seekord kirikusse minna. Ema tuletab meelde, et poeg peab sinna minema. 

Poeg seletab: "Ma kohe tõesti ei taha minna. Ja mul kolm kaalukat põhjendust miks ma ei taha 

sinna minna. Esimene põhjus on see, et tundub enamus inimesi kirikus ei taha seal üldse olla. Nad 

tulevad missale tüdinud nägudega ja ei jõua ära oodata, millal saavad lahkuda. Ja pärast missat on 

nad ikka väga hoolimatud teiste suhtes. Teine põhjus on see, et nad mõistavad nii kergesti kohut. 

Tundub, et inimesed on väga kriitilised ka minu riietuse, käitumise, sõnade ja tegude suhtes. Ma 

arvan, et ma ei meeldi neile eriti. Ja kui aus olla, siis kolmas põhjus on see, et ega nad mulle ka eriti 

ei meeldi!" 

Ema ohkas kergelt ja ütles: "Poeg, ma saan aru, et sa oled tüdinud ja rahulolematu, aga ma annan 

sulle ühe väga hea põhjuse miks sa pead kirikusse minema - sa oled selle koguduse preester! Tule 

nüüd voodist välja ja sea ennast kirikuks valmis!"  

http://www.haapsalulinnus.ee/


SÜNNIPÄEVAD AUGUSTIS 

1. august Adele Tee 

 Anne Julge 60 

2. august Kauri Maide 

 Liisa Rootare 

3. august Eike Parts 

 Norman Eesmäe 

4. august Ott Vallik 

5. august Eha Toomsar 

 Mari-Liis Mürk 

6. august Helen Heli 35 

7. august Salme Kalju 

 Anneli Kruusel 

8. august Rudolf Kõiv 

 Lilia Sepp 75 

 Tiiu Mihelson 

9. august Alma Päär 

 Kauri Kliss 

10. august Margi Martin 

 Tiina Juurik 

 Rael Ojasoo 

11. august Katarina Reiljan 

12. august Vaike-Lisette Soostar 

14. august Matti Talbonen 

15. august Elfride Meister 90 

 Linda Kurova 

 Priidik Mentaal 

16. august Sirje Lämmergas 

 Ene Talbonen 

 Mati Ojasild 

 Hendrik Lõhmus 

17. august Leida-Elisabet Nigor 

18. august Laine Viilma 85 

19. august Mihkel Kõre 

21. august Aita Kaur 

 Asta Pärli 

 Grete-Liis Viina 

22. august Moona Ojasoo 

23. august Virve Liidemann 70 

24. august Kasso Kaasik 

 Lea Salumäe 

25. august Oliver Tammsalu 

 Kairi Kliss 

26. august Koidula Laidre 85 

27. august Sarah-Sofia Brock 

28. august Marie Uibo 

 Andres Huul 

 Marianne Hein-Nordström 

 Maarja Vahtras 25 

 Marie Keldrima 

29. august Laura-Liisa Leit 

31. august Leini Vahtras 

 Rebecca Rankla 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 



AUGUSTI JUHTSALM JA PALVE 

 

Sind ma armastan südamest, Issand, mu vägi! Psalm 18:2 

 

Ma armastan Sind kogu oma hingega, 

ma põlvitan Sinu ees kõigi oma soovidega, 

ma armastan Sind kogu oma südamega, 

ma annan Sulle oma lembuse kogu oma taibuga, 

ma usaldan end Sinu kätte kogu oma meele ja mõistusega, 

ma annan Sulle oma hinge, oo kõigi jumalate Jumal, 

oma mõtte, oma teod, 

oma sõnad, oma tahte, 

oma aru, oma taibu, 

oma kombed, oma olu. 

 

 

TÄNU ANNETUSTE EEST 
 

Täname kõiki koguduse liikmeid, kes on tasunud 2011. aasta liikmemaksu ehk liikmeannetuse. 

Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus. Siis ei ole 

vaja korraga tasuda suuremat summat ja koguduse laekumised on stabiilsed. Igaüks andku oma jõu 

ja soovi kohaselt. Koguduse täiskogu hääleõiguslik liige on konfirmeeritud ja koguduse 

liikmenimekirja kantud isik, kes on aasta jooksul teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual. 

Liikmeannetust palume tasuda kantseleis või koguduse kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 

1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks 

tasutakse. 

Tulumaksuseaduse kohaselt võib maksumaksja tuludeklaratsiooni koostades arvata oma 

maksustatavast tulust maha kuni 5% kirikule jt mittetulundusühingutele nimeliselt tehtud 

annetustelt. Annetuselt tulumaksu tagasi arvestamiseks edastas kogudus 1. veebruariks andmed 

Maksu– ja Tolliametile.  

 

EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud augusti kuus T 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. 

Lehte Ilves E-post: lehte@le.ee 

Ingrid Laasi E-post: ingridlaasi@hot.ee 

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

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

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

 

Ootame lugejate kaastöid, küsimusi ja soove, millest järgmistes Johannese Sõnumites lugeda 

soovitakse. Seinaleht trükitud kujul 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

