
 

EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

DETSEMBER 2010 
 

Alanud on uus kirikuaasta 
 

Advent on ettevalmistusaeg, see on aeg meie jõu mobiliseerimiseks. Ei tohi arvata, et advendi sisu 

piirdub vaid ilusate kommete ja meeleoluga. Kui nii, siis jäävad advendinädalad pelgalt tühjaks 

askeldamiseks. Üks tänapäeva häda ongi, et teel olemist ei väärtustata. Märkan seda ka oma 

lastelaste puhul — vaevalt teele asunud, küsivad nad, kas oleme juba kohal. Võimalikult kiiresti 

punktist A punkti B! Teisalt, kui tahad neid magama panna, piisab, kui väike tiir autoga läbi linna 

sõita. 

Advendiaeg on aasta kõige kaunim aeg. Nii ütlevad paljud. Esimene lumi katab kinni mustuse, hea 

on istuda kodus, süüdata küünlad ja mõelda, olla koos perega, tunda üksteisest rõõmu. Lähedastele 

jõulukinkide ostmine on meeldiv, aga ka  raske. Kauplused on rahvast täis. Inimesed on rõõmsalt 

elevil. Kirikukontserdid toovad pühakodadesse needki, kes muidu kirikus ei käi. Jõulukaartide 

kirjutamine võtab oma aja. Lapsepõlvekodust on minu ühed parimad mälestused just 

advendiõhtuist, mil istusime pastoraadi suures saalis ümber väikese advendikuuse, laulsime ja isa 

luges ette mõne kauni loo. 

Advendiaeg on kõige halvem aeg, ütlevad teised ja neidki on päris palju. Üksindus tundub raske 

just siis, kui teised on rõõmsad. Majanduslikud mured painavad. Tahaks perele kingitusi osta, aga 

töötu abirahast ei piisa õieti elamisekski. Igapäevatööle lisandub pühadeks valmistumine. Närvid on 

viimseni pingul. Tahaks joosta kuhugi kaugele — jõulud ei olegi enam rõõmupühad. Kõige raskem 

on veel jõuluõhtu, siis meenub aeg, mil kõik oli teisiti. 

Täna kõlab meile äratushüüd: „Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal.” Kas oskame märgata uue 

päeva märke? Vanasõna ütleb: „Üks pääsuke ei too veel kevadet.” Tuleb hoiduda üksikkogemuste 

üldistamisest nii negatiivses kui ka positiivses võtmes. Küllap on märke nii usulise ärkamise kui ka 

usust võõrandumise kohta.  

Kui ollakse ärkvel, tuleb kiiresti alustada päevatööd. Tegemist jätkub nii advendiks kui ka kogu 

kirikuaastaks!  

Advendiaeg 2010 on meie kogudusele eriline – möödub 20 aastat toomkiriku taaspühitsemisest. 

Sellest saab pikemalt lugeda Lääne praostkonna aastakirjades Scripta Annalia 2010, mida saab 

kantseleist ja toomkirikust. 

Internetis on see leitav http://eelk.ee/eelk_uudised/doc/Scripta-Annalia_2010.pdf 

 

Õnnistatud advendiaega ja alanud uut kirikuaastat. 

 

Tiit Salumäe, 

koguduse õpetaja

http://eelk.ee/eelk_uudised/doc/Scripta-Annalia_2010.pdf


 

MIS TOIMUB? 

Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Jõululaupäeval, 24. dets on sel 

aastal kaks jumalateenistust: kl 17 ja kl 24. Kes ei saa jõuluõhtul kodukirikusse tulla, võib vaadata 

ETV kanalilt Haapsalu toomkiriku jõuluteenistuse otseülekannet kl 17. Täpsemalt kõigist 

pühadeaegsetest jumalateenistustest loe kuukavast.  

Koguduse jõulupuu on laupäeval, 11. dets kl 13 toomkirikus. Jõulukohvik avatakse kl 12.30. 

Soovi korral võid kohvikusse müügiks tuua koduküpsetatud koogi vm – kohvikutulud lähevad Jaani 

kiriku remondi heaks. Ühine jõululaulude laulmine. Jõulumuusikat koguduse kooridelt. Vaimuliku 

kirjanduse jm müügilett. Lahked abilised, kes soovivad jõulupeo heale kordaminekule kaasa aidata, 

andke oma valmisolekust teada Lia Salumäele, 53039835. 

Muusikasõpradele: Detsembris on toomkirikus üllatavalt palju häid kontserte. Toomkiriku 20. 

taaspühitsemise aastapäeva tähistame terve kuu nime all „Imeline jõuluaeg linnuses“. Lisaks 

arvukatele jumalateenistustele ja kontsertidele korraldatakse lastele ka jõululinnuse programm. 

Siinkohal väike ülevaade eelseisvast. Täpsemalt loe detsembri tegevuskavast ning 

www.haapsalulinnus.ee 

P, 5. dets kl 17 tütarlastekoor Canzone, Haapsalu Poistekoor ja Haapsalu Kammerkoor. K, 8. 

dets kl 19 Hannahi balladid. R, 10. dets kl 18 Margus Aru (laul ja kitarr). L, 11. dets kl 15 

Kaunimad jõululaulud (soome keeles). P, 12. dets kl 18 Tallinna Poistekoor. K, 15. dets kl 19 

mudilaskoor Ellerhein ja sõbrad. R, 17. dets kl 18 Laulustuudio Do-Re-Mi. L, 18. dets kl 17 Liisi 

Koikson ja Paul Daniel (kitarr). P, 19. dets kl 18 Peterburi lossikontsert. N, 23. dets kl 18 Arsise 

käsikellade ansambel. E, 27. dets kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus. Sebastian Wesman 

(viiul). K, 29. dets kl 19 ansambel Cantores Narvensis. 

Laulukoorid. Koguduse segakoor harjutab esmaspäeviti kl 17.30 Jaanisaalis ja toomkoor 

teisipäeviti kl 19 Jaanisaalis. Laste ansambel jätkab tegevust Sirje Kaasiku juhatusel. Info 

laulukooride osas: 53039835 – Lia Salumäe; 56453472 – Sirje Kaasik. Detsembris kuuleb kõiki 

koguduse koore jumalateenistustel ning 6. jaanuaril 2011 kl 18 kolmekuningapäeva kontserdil 

„Veelkord jõululaule“. 

Leerikursus. Sügisene leerikursus lõpeb detsembris. Leeriõnnistamine on 4. advendil, 19. 

detsembril jumalateenistusel kl 11. Praegu on paras aeg registreeruda kevadleeri. Täpsemat 

informatsiooni saab õpetaja käest. Leerikoolis tutvutakse maailma usundite, Piibli, kiriku õpetuse 

ja ajalooga ning koguduse eluga. Leeri kaudu leiad endale uusi sõpru. Leerikursus lõpeb leeripüha 

ehk konfirmatsiooniga, mille läbi leerikooli lõpetanu saab koguduse täisõiguslikuks liikmeks. 

Leeritatu võib tulla armulauale, saada ristivanemaks, lasta abielu laulatada ja kandideerida 

koguduse juhtorganitesse.  

Lastekiriku kogunemised on reeglina kuu teisel pühapäeval toomkirikus. Detsembri koguneme 

koguduse jõulupuule 11.12 kl 13 toomkirikus. Lastekiriku lapsed esitavad jõululaupäeva 

jumalateenistusel jõulunäidendi koos koguduse lastekooriga. Uue aasta esimene lastekirik on 

pühapäeval, 9. jaanuaril 2011 ikka tavalisel ajal kell 11 toomkirikus. Oluline on, et iga perekond 

peab tähtsaks moraalseid väärtusi ja annab oma lastele kristliku kasvatuse. Ootame kõiki lapsi.  

Eakate teetund koguneb jätkuvalt reedeti kell 15 Jaanimajas. Teretulnud on ka uued osalejad. 

Toomkirik ja muuseum. Kirik on avatud jumalateenistuste ja kontsertide ajal. Muuseumi on 

sissepääsu soov vaja eelnevalt kokkuleppida. Sissepääs on piletiga. Vt lisa www.haapsalulinnus.ee 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud tööpäeviti kl 9.30-13.30. Väga soodsad laste ja 

täiskasvanute riided ja jalatsid.  

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E-K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 80635. Kohtumine 

koguduse õpetajaga on soovitav leppida eelnevalt kokku. 

http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.haapsalulinnus.ee/
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KOGUDUSE TEGEVUSKAVA DETSEMBRI KUUS 

R, 3. dets kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

kl 15 eakate teetund (Jaanisaal) 

L, 4. dets kl 10 leeritund (Jaanimaja);  

kl 12 sanatoorse kooli jõulutund;  

kl 17 laulatatud paaride advendiõhtu (pastoraadis, Suur-Lossi 1), kutsutud on aastatel 2008-2010 

meie koguduses laulatatud paarid. Ühiselt kaetud kohvilaud. 

P, 5. dets kl 11 2. advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sinu kuningas tuleb 

kirkuses. Teenib õpetaja Kristel Engman. Laulab koguduse segakoor, juhatab Lia Salumäe. 

kl 17 kontsert „Mis maa see on?“ (toomkirik). Tütarlastekoor Canzone, Haapsalu Poistekoor ja 

Haapsalu Kammerkoor. Dirigendid: Ulrika Grauberg, Karin Lükk-Raudsepp, Kadri Kelner, Regina 

Triebstock. Kaastegevad: Teele Takjas (viiul), Hanna Sein (viiul), Viive Marleen (plokkflööt), Jüri 

Takjas (saksofon). Margus Tokko (kontrabass). Sissepääs: vaba. 

E, 6. dets kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 7. dets kl 19 toomkoori proov (toomkirik) 

K, 8. dets kl 19 kontsert "Õige tasa" (toomkirik). Esinevad Hannah (laul, klaver) ning tshello. 

Hannah ja tema klaver. Lihtne, siiras ja südamest. Ettekandele tulevad lood Hannah balladide 

plaatidelt. Sissepääs: piletiga. Eelmüük Piletilevis ja Piletimaailmas: 150kr (täispilet), 125kr 

(sooduspilet: õpilased, pensionärid). Koolieelikud tasuta. Kontserdi päeval pilet 175kr.  

R, 10. dets kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

kl 15 eakate teetund (Jaanisaal); 

kl 18 kontsert (toomkirik). Margus Aru (laul ja kitarr) albumi "Püha liit" esitluskontsert. Lugu 

tõelisest armastusest ja pühendumisest sellele. Sissepääs: piletiga. 150 kr. Eelmüük Piletilevis. Igale 

piletiostjale kingituseks album "Püha liit". 

L, 11. dets kl 11 koguduse nõukogu koosolek (Jaanisaal);  

kl 13 koguduse jõulupuu (toomkirik). Ühine jõululaulude laulmine. Jõulumuusikat koguduse 

kooridelt. Vaimuliku kirjanduse jm müügilett. Jõulukohvik (avatakse kl 12.30). Soovi korral võid 

kohvikusse müügiks tuua koduküpsetatud koogi vm – kohvikutulud lähevad Jaani kiriku remondi 

heaks. 

kl 15 Kaunimad jõululaulud (toomkirik), soome keeles. Teenivad: Hannele ja Markku Päiviö. 

Kaastegev Tallinna soome koguduse koor Pohjantähti, juhatab Marge Matson. Orelil Ulla Krigul. 

Sissepääs: vaba annetus. 

kl 16 leeritund (Jaanimaja). 

P, 12. dets kl 11 3. advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Valmistage Kuningale 

teed. Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab naiskoor Kaasike, juhatab Sirje Kaasik. 

kl 18 Tallinna Poistekoori jõulukontsert (toomkirik). Dirigent ja kunstiline juht Lydia Rahula; 

dirigent ja kontsertmeister Tomi Rahula (orel, klaver). /Sissepääs: piletiga. Eelmüügist Piletilevist 

100 kr; 1 h enne kohapeal 125 kr. 

12.-21. dets Munk Bonifaciuse jõulud. Unustamatu jõuluseiklus Haapsalu piiskopilinnuses. 

Jõululinnuse etendused toimuvad: 12., 13., 15. 18. ja 19. dets kl 12. Piletiga eelmüügist 35 kr ja 

kohapeal 45 kr. Täpsem info www.haapsalulinnus.ee 

E, 13. dets kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal) 

T, 14. dets kl 19 toomkoor viib oma lauluga jõulurõõmu Läänemaa Haiglasse. 

K, 15. dets kl 19 kontsert „Ootsin pühi tulevada" (toomkirik). Mudilaskoor Ellerhein. Kaastegevad 

http://www.haapsalulinnus.ee/
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Triinu Taul ja Jalmar Vabarna (ansambel Zetod solist) ning Merlyn Uusküla ja Tauri Tallermaa; 

Reigo Ahven (löökpillid), Reinis Kampe (klahvpill). Mudilaskoori juhendajad: dirigent Mallika 

Veeperv, Marit Mäesalu (koormeister), Aale Rosenstrauch (solfedžo). Esitamisele tulevad 

armastatud jõulu- ja talvelaulud omanäolises võtmes. Nende vahel kõlavad ka mitmed huvitavad 

etnohõngulised lood nii solistide kui koori esituses, nii eraldi kui üheskoos. /Sissepääs piletiga. 

Eelmüügist Piletilevist 125 kr (täispilet) ja 75 kr (soodustus kuni 12. eluaastani ja pensionäridele); 

kuni 4-aastastele lastele tasuta, kui istuvad süles. 30 min enne kohapeal 150 kr /100 kr. 

R, 17. dets kl 9 hommikupalvus (kantselei);  

kl 15 eakate teetund (Jaanisaal); 

kl 18 kontsert (toomkirik). Laulustuudio Do-Re-Mi. Juhendaja Anne Pääsuke. /Sissepääs: piletiga. 

30 kr. 

L, 18. dets kl 17 „Hingemuusikaga jõuluaega“ (toomkirik). Vaimulikke rahvakoraale esitavad Liisi 

Koikson ja Paul Daniel (kitarr) /Sissepääs piletiga. Piletilevis kuni 11.12: 100 kr (täispilet) ja 75 kr 

(sooduspilet: lapsele, õpilasele, üliõpilasele, pensionärile ja invaliidile), VIP-pilet 300 kr. Alates 

12.12 eelmüügis ja 30 min enne algust kohapeal: 125 kr (täispilet), 100 kr (sooduspilet). 

P, 19. dets kl 11 4. advendi jumalateenistus armulauaga, leeripüha (toomkirik). Teema: Issand on 

lähedal. Teenivad: Tiit Salumäe, Kristel Engman ja Eleri Illik. Laulab toomkoor (juhatavad Sirje 

Kaasik ja Lia Salumäe). 

kl 18 Peterburi lossikontsert (toomkirik). Аleksandr Nevski koor, ansambel Ekspromt-Kvintett, 

Tatjana Pavlovskaja (sopran), Maria Safarjants (viiul), Sergei Urõvajev (klaver, orel) /Sissepääs: 

piletiga, 150 kr. Piletilevi. 

T, 21. dets kl 19 toomkoori proov (toomkirik) 

K, 22. dets kl 12 Haapsalu Gümnaasiumi jõulukontsert (toomkirik) I-VI kl; kl 13 VII-XII kl. Oma 

jõuluaktuse teeb toomkirikus ka Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi, aktuse aeg selgitamisel. 

N, 23. dets kl 18 kontsert (toomkirik). Arsise käsikellade ansambel, solistina teeb kaasa 

kitarrivirtuoos Rémi Bocher (Kanada) ja Arsise noorte kellade ansambel. Kunstiline juht Aivar 

Mäe. Kontserdil kõlavad ühisesituses tuntud klassikalise muusika palad Bachi, Fauré ja Caccini 

sulest. Samuti kuuleb sooloetteasteid nii kitarri kui kellade ansambli esituses. /Sissepääs piletiga. 

125kr /75 kr. Piletilevis ja 1 h enne kohapeal. 

R, 24. dets hommikupalvust ja eakate teetundi ei toimu; koguduse kantselei on suletud;  

kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus (toomkirik). Teenivad: peapiiskop Andres Põder, õpetajad Tiit 

Salumäe ja Kristel Engman. Laulavad koguduse lastekoor ja toomkoor Sirje Kaasiku juhatusel, 

orelil Lia Salumäe. Jumalateenistuse kannab üle Eesti Televisioon. 

kl 24 jõuluöö missa. Teenivad: õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman. 

L, 25. dets kl 10 soome keelne jõuluteenistus (sanatooriumis Laine). Teenib õpetaja Kari 

Tynkkynen; 

kl 12 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Sõna sai lihaks. Teenivad: 

õpetajad Tiit Salumäe ja Kari Tynkkynen. Laulab koguduse segakoor, juhatab Lia Salumäe. 

P, 26. dets kl 11 II jõulupüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Kristuse tunnistajad. 

Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

kl 16 jumalateenistus maakonna haiglas. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

E, 27. dets kl 18 Johannesepäeva kontsert-aktus (toomkirik). Esineb Argentiina viiuldaja ja 

helilooja Sebastian Wesman. Esitusele tuleb Eesti rahvusmuusikast inspireeritud kava, kus ühes 

palas teeb kaasa sopran Mai Nuudi. Kõnelevad õpetaja Tiit Salumäe ja linnapea Urmas Sukles. 

Haapsalu koguduse teenetemärgi üleandmine. Sissepääs: vaba. 

K, 29. dets kl 19 kontsert "Magnificat" (toomkirik). Esineb rahvusvaheline vaimuliku muusika 

ansambel "Cantores Narvensis": Tatjana Drobõševa – sopran; Izida Galimova – mezzosopran; 

Sergei Usatšov – tenor; Grigori Podatov – bariton; Tuuliki Jürjo - alt, orel; Lea Valiulina – orel. 

http://www.haapsalulinnus.ee/?mid=5&mcid=868&ctype=news_article&pageid=1021
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Ansambli liikmed on Narvast ja Ivangorodist pärinevad professionaalsed muusikud. Kavas: 

J.S.Bach, T.L. de Victoria, Telemann, Euroopa rahvaste jõululaulud. Sissepääs: vaba annetus 

R, 31. dets kl 17 vana-aasta jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Meie aeg on Issanda 

käes. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulab koguduse segakoor, juhatab Lia Salumäe. 

kl 23.15 sylvester vigilia (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

 

* Täpsem info kõigi sündmuste kohta www.haapsalulinnus.ee (esinejate tutvustus, piletiinfo) 
 

JAANUARI KUU EELINFO 

 

L, 1. jaanuar kl 12 uusaasta jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesuse nimel. 

Teenib: õpeaja Kari Tynkkynen. 

P, 2. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Issanda templis. Teenib õpetaja 

Kari Tynkkynen. 

N, 6. jaanuar kl 18 kolmekuningapäeva kontsert „Veelkord jõululaule“ (toomkirik). Esinevad 

koguduse koorid. Sissepääs: vaba annetus. 

 

TÄNU ANNETUSTE EEST 
 

Täname kõiki koguduse liikmeid liikmeannetuste eest. Palun ka nendel, kes seda siiani ei ole veel 

teinud, tasuda kogudusele 2010. aasta liikmemaks hiljemalt detsembri kuu jooksul. Koguduse 

täiskogu liige on konfirmeeritud ja koguduse liikmenimekirja kantud isik, kes on aasta jooksul 

teinud nimelise annetuse ja käinud armulaual. Liikmeannetust saab tasuda kantseleis või koguduse 

kontole: SEB 10602003965006; Swedbank 1120274032. Pangakontole tasudes palume märkida 

maksja nimi ja millise aja eest liikmemaks tasutakse. Juhatus soovitab liikmemaksu tasumise 

hõlbustamiseks vormistada pangas püsikorraldus. Igaüks andku oma jõu ja soovi kohaselt. 

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.  

 

NAER ON TERVISEKS 

 

"Ema, kas jõulud on juba lähedal?" uurib 5-aastane Elisabet. 

"Päris lähedal," vastab ema. "Aga miks sa seda küsid?" 

"Noh, ma pean ju teadma, millal on tarvis heaks lapseks hakata!"  

  

Mattias on ema-isaga jõulujumalateenistusel ja palub: "Armas Jumal, tee nii, et minust järgmisel 

aastal hea poiss saaks. Aga kui sa sellega hakkama ei saa, siis anna vähemalt emale tugevamad 

närvid!"  

  

"Kelleks sa saada tahad, Marten, kui suureks kasvad?" küsib õpetaja. 

"Jõuluvanaks," vastab Marten. 

"Miks just jõuluvanaks?" 

"No mõelge ise, õpetaja – paar nädalat tööd ja ülejäänud aasta vaba!"  

 

 

 

http://www.haapsalulinnus.ee/
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SÜNNIPÄEVAD DETSEMBRI KUUS 

  

2. dets Linda Reinsaar 

 Mare Padu 35 

3. dets Varje Võrklaev 

 Marju Kelviste 30 

4. dets Sandra-Aleksandra Salumäe 

5. dets Alma Leppik 

 Viia Birnbaum 

 Lea Kiis 50 

7. dets Karmel Naudre 

8. dets Ragne Miller 

9. dets Kaido Kliss 

11. dets Ahto Eesmäe 

12. dets Elise Sarapuu 

 Karin Julge 

 Jaagup Toompuu 

13. dets Krista Leppiko 

 Hanna Stina Lepmets 

14. dets Erna Virro 

 Kairit Martson 

15. dets Heino Koha 

 Marge Kivi 

16. dets Aasa Ellerhein 97 

 Magda Küünarpuu 80 

17. dets Antonia Bakis 98 

 Arvi Sinisaar 

 Luule Sinisaar 

 Max Alexander Nordström 

18. dets Annika Annus 

19. dets Leili Kirs 

22. dets Andres Lingkreim 

 Kerli Truuver 

23. dets Liilia Šipulin 30 

 Kadi Saviir 25 

 Keitlin Viita 

24. dets Mariliis Olenko 

25. dets Tiit Salumäe 

 Tiina Mikkor 35 

 Liis-Marii Järve 

26. dets Olev Loodus 65 

28. dets Rene Serg 

 Jüri Salumäe 

29. dets Ülo Niin 

 Kristel Peikel 

30. dets Katrin Alliku 30 

31. dets Lehte Ilves 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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JÕULUOOTUSED 

Mark Marcel (5), Haapsalu  

Päkapikkude igahommikusi üllatusi, aga et sibulat ei toodaks. Kuuse võiks juba homme tuppa tuua, 

siis saaks seda kauem imetleda. Jõuluvanalt kingitusi. Lugema tahaks õppida. 

 

Mirjam (34), Müncheni lähistelt 

Jõulud 2010 veedame abikaasaga tema vanemate juures Berliini lähedal, kes meid alati väga 

ootavad ja südamlikult vastu võtavad. Pühad saavad olema rahulikud ja perekesksed. Plaanis on 

külastada mõnda jõululaata, minna kontserdile ja ooperisse. Palju aega veedame mõnusas koduses 

ringis jutustades ning hõrgutavaid jõulutoite nautides. Kindlasti teeme ka paar talvist jalutuskäiku 

kaunis looduses. Kõige tähtsam on aga minu jaoks jõulujumalateenistus, kus rahvast tulvil väikeses 

kirikus külg külje kõrval tihedasti koos istudes saan kuulata jõulujutlust ja laulda jõululaule. 

 

Lauri (28), Tallinn ja Haapsalu 

Jõulud on aeg, mil saan olla KODUS, rahus iseenda ja oma lähedastega, eemal igapäevategemistest 

ning muredest. Jõulud kannavad endas rahu, armastuse, lootuse ning hoolivuse jõudu, mis 

võimaldab ennekõike anda. Andmise rõõm on kõige suurem rõõm, mis aitab mind laadida ka 

eelolevaks teguderohkeks aastaks. Soovin kõigile kaunist jõuluaega, rahu, armastust ja hoolivust 

ning et lootus meie hinges ei kustuks. 

 

Krissu (12), Haapsalu.  

Ootab jõulusid väga. Sellega seoses tubade kaunistamist, kuuse toomist  ja eriti vanaemaga koos 

valgete tanguvorstide  ja teiste jõulutoitude tegemist. Talle meeldib veel kui kõik oleme koos - 

vanaisa ja vanaema, onu pere ja nende lapsed. 

Marlene (8), Haapsalu 

Piparkooke tahaks juba kangesti kaunistada. Kõige tähtsam on ikka jõuluvana oma kingikotiga. 

Jõulude ajal saab kodu nii ilusasti kaunistada ja igal pool on palju tulesid ja küünlaid. 

 

Grete-Liis (5), Haapsalu 

Endale tahaksin jõuludeks paksu salamärkmikku. Teistele soovin jõuludeks unistamist näiteks 

sellest, kuidas lennata... 

 

Laura (9), Haapsalu 

Ma sooviksin endale hamstrit. Minu meelest on hamster üks tore loom. Arvan, et iga laps tahaks 

endale väikest hamstrit. Hamster on armas, väike, seltsikas, värviline, triibuline, laiguline, 

ühevärviline. Ma soovin, et see, mida iga inimene tahab, et ta saaks seda, mida tahab. 

 

Kirke (12), Haapsalu 

Mina sooviksin endale jõuludeks mõnda DVD-d, sest ühel ilusal päeval, kui midagi teha pole või on 

soov lihtsalt midagi vaadata, on ju tore näha filme, mida võib vaadata korduvalt, ilma et neist 

tüdineks. Kunstiklassi õpilasena vajaksin veel ka uusi värve, millega mõnes kenas kolmapäevases 

kunstitunnis sügisesi värvirikkaid lehti või ilmekaid portreesid maalida saaksin. Aga kui jõuluvana 

ikka olemas on, küll tema välja nuputab, mis ta mulle ja kõigile teistelegi toob... 

 

Karoliina (13), Haapsalu 

Jõuluootus on kindlasti üks paremaid asju jõuluajal. Paneme 1. advendi aegu üles jõulukaunistused, 

näiteks jõulukardinad, jõulusussid, ehted, tulukesed ja muud sellist. Juba need ainuüksi tekitavad 

selle sooja ja mõnusa jõulutunde, isegi kui väljas on novembri sopp ja pori. Siis ei jäägi muud üle, 

kui jõule oodata... 
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Eva – Maria (15), Haapsalu 

Kui mulle antakse üks soov ja üks lubadus, et see täitub, siis...Siis kindlasti ei sooviks ma midagi 

endale ja kohe kindlasti ei sooviks ma midagi materiaalset, sest iseendale saan ma kingitusi teha 

ainult ise. Ma sooviksin seda, mida igaüks meie südames tegelikult otsib – rahu. Ning just jõulud 

oleks õige koht ja aeg, et seda kogu ühiskonnale soovida. Kui inimesed leiavad rahu, siis ei ole 

enam probleemidele ega muredele kohta. Minu suurim soov oleks see, et inimestes oleks rahu, sest 

nii leiab tee meie ellu ka õnn. See on midagi, mida ma ise teostada ei suuda, aga kui mul tõesti 

oleks jõulusoov, siis just seda ma sooviksin.  

 

Pärl (5), Haapsalu 

Ootab jõuludest kaunistatud kuusepuud ja piparkooke ja ütleb, et kodus on hea olla. 

 

 

JUHATUSE TÖÖST 
 

Koguduse juhatuse 8. novembri koosolekul oli 11 päevakorrapunkti. Võeti teadmiseks eelmise 

juhatuse koosoleku protokoll ja avaldati tänu Lehte Ilvesele lõikustänupühaks välja antud Johannese 

Sõnumite toimetamise eest.  

Madis Kütt teavitas tööde käigust Jaani kirikus. Põranda plaatimise hinnapakkumus on võetud 

restauraator Paul Uibopuult ja Restehilt. Jaani kiriku põrandatööd tuleb jätkata, kuni õues on  

plusskraadid. Oreli korrastamine peab algama novembris. Et Jaani kiriku lähedale paigaldatakse 

kaugküttetorustikku, on otstarbekas viia ühendustoru ka jaanimajja, nii saab võimaluse korral  

ühendada Jaani kirik linna küttevõrku. 

Koguduse nõukogu koosolek otsustati kokku kutsuda 11. detsembril kl 11 jaanimajas. Päevakorras 

on ülevaade koguduse elust sel aastal, info koguduse arengukava ettevalmistamise käigust, 

koguduse teenetemärgi nominendi valimine ja kohapeal algatatud küsimused.  

Kuulati koguduse õpetaja informatsiooni 2011. aasta tegevuskava kohta. 

1. jaanuaril on õpetaja koos abikaasaga kutsutud Helsingisse Haaga ühendkoguduse loomise 

teenistusele. 

2. veebruaril, küünlapäeval tuleb Tartu rahule pühendatud kontsertpalvus kirikus. 

24. veebruaril võiks vabariigi aastapäeva tähistamine alata Vabadussamba juures, siis pidada 

kontsertpalvus ja koosviibimine kirikus ning pärast seda avalik üritus. 

14. märtsil on Läänemaa muuseumis piiblinäitus „Piibel emakeele allikana” (jääb avatuks mai  

lõpuni). Kavas on ka neli lektooriumi. 

21.-22. mail on Haapsalus Huopalahti külalised. 

27. mail osaleb kogudus Korsnäsi uue kogudusemaja pühitsemisel.  

13.-17. juulil Haapsalu XVIII Vanamuusikafestival 

21.-28. augustil Missio Läänemaa. Tuleval aastal möödub 20 aastat esimesest missiost. 

Moodustatud on ettevalmistav toimkond, mida juhatab Leevi Reinaru. 

Jõuluajal 2011 möödub 110 aastat esimesest eestikeelsest jumalateenistusest (kroonikute järgi). 

Alanud on kirikulehe Eesti Kirik tellimine. Varem on Tikkurila kogudus toetanud lehe tellimist 

koguduse aktiivile ja partnerasutustele. Vastava taotlusega on õpetaja pöördunud ka sellel aastal 

sõpruskoguduste poole. 

Kadrioru Saksa gümnaasium palus toetada usuõpetust koolis. Haapsalu koguduse juhatus otsustas 

kinkida neile  Leeriõpikud nr 1 ja 2, mõlemat 30 eksemplari. 

Õpetaja Tiit Salumäe andis ülevaate jõuluõhtu telejumalateenistuse ettevalmistusest. Lapsed 

esitavad jõulunäidendi. Laulab toomkoor Sirje Kaasiku juhatusel, organist on Lia Salumäe. 

Peapiiskop Andres Põder jutlustab. Teenivad praost Tiit Salumäe ja õpetaja Kristel Engman. Ülla 

Paras valmistab ette ajaloostendi. Lehte Ilves hoiab rahvast kursis ajalehe kaudu.  

Järgmine koosolek on 6. detsembril 2010  kl 17.30 jaanimajas. 

 

Tiit Salumäe 
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ALGAB LAULU- JA PALVERAAMATU AASTA 

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku nähtavat ühtsust 

kinnitava lepingu sõlmimise tänujumalateenistusel 1. advendipühapäeval, 28. novembril 2010 

Toronto Peetri kirikus kuulutas EELK peapiiskop Andres Põder 2011 aasta ühtses Eesti 

Kirikus Laulu- ja palveraamatu aastaks. 

 

13. novembril 2010 kirjutasid Tallinnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop ja Eesti 

Evangeeliumi Luteriusu Kiriku peapiiskop alla nähtava ühtsuse lepingule, mis kinnitab meie ühist 

usku ja on vajalik meie rahvasse rebitud haava parandamiseks.  

28. novembril 2010 tähistati nähtava ühtsuse taastamise tänupäeva Torontos. Jumalateenistusel 

jutlustas ja seadis armulaua EELK peapiiskop Andres Põder. Välis-Eesti piiskopkonna piiskop 

Andres Taul pidas tänujumalateenistusel kõne. Jumalateenistusel andsid oma allkirja nähtava 

ühtsuse lepingule assessor praost emeeritus Tiit Tralla ja Välis-Eesti konsistooriumi asepresident 

assessor Peeter Põldre. EELK peapiiskop annetas Välis-Eesti piiskopkonnale EELK lipu ja kuulutas 

välja kogu Eesti Kirikus laulu- ja palveraamatu aasta. Jumalateenistusel teenisid: kantsler Urmas 

Viilma, assessor praost Tiit Salumäe, assessor  praost emeeritus Tiit Tralla, praost Hannes Aasa ja 

õpetaja Mart Salumäe. Orelit mängisid maestro Roman Toi ja Charles Kipper. Laulsid bariton Avo 

Kittask, sopran Kristina Agur, segakoor „Estonia“ ja Toronto Akadeemiline Eesti Segakoor 

„Ööbik.“ Dirigendid Ingid Silm, Asta Ballstadt ja Rosemarie Lindau. 

Kiriku Laulu- ja Palveraamat valmis Kodu- ja Välis-Eesti kirikute ühistööna ja ilmus  vabaduse 

koidikul, 20 aastat tagasi. Laulu- ja palveraamatu ilmumine oli eriliseks märgiks kahe kogukonna – 

kodus ja võõrsil elavate eestlaste – ühisest usust ja traditsioonidest. Täna seob lauluraamat eestlased 

üle kogu maailma ja on EELK ja E.E.L.K. nähtava ühtsuse väljendaja ja tugevdaja. Laulu- ja 

palveraamatu aasta tunnuslauseks on rida Anton Suurkase kiituslaulust: TÕUSE, MU LAUL, 

TAEVASSE! (KLPR 295:1). 

Laulu- ja palveraamatu teema-aasta kulminatsioon on KLPR kasutuselevõtu 20-ndat aastapäeva 

tähistav LAULURAAMATUPÄEV advendilaupäeval, 26. novembril 2011 Tallinna Piiskoplikus 

Toomkirikus. Üks laulu- ja palveraamatu aasta olulisemaid eesmärke ja üleskutseid on 

„Lauluraamat igasse kodusse!“, et taastada eestlaste hulgas varasematel aegadel nii 

harjumuspärane kahe hariduse vundamenti tähistava raamatu - Piibli ja lauluraamatu - oluline koht 

meie kodudes. KLPR kasutamine muutugu harjumuspäraseks meie pühapäevades ja argielus.  

 

DETSEMBRI KUU JUHTSALM JA PALVE 

 

Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse 

nimeks Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst. (Jesaja 9:5) 

 

Suurim ime on sündinud — 

Jumal on saanud inimeseks. 

See on valgus, 

mis paistab pimeduses. 

See on armastus, 

mis päästab maailma. 

See on elu 

ja seda ülirohkesti. 

Jeesus Kristus, 

inimeseks saanud Jumal, 

me täname Sind, 

et Sa oled meiega igavesti. 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E, T, K, 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 

 

SEINALEHE JA INFOKIRJA TOIMETUS 

Tiit Salumäe  4737 166, 4737 167, 4737 017, 5280 636.  

 E-post: tsalumae@yahoo.com 

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 seinalehtedes lugeda 

soovitakse. Seinaleht asub Haapsalu toomkirikus peaukse kõrval, koguduse kantseleis ja 

Jaanimajas.  

mailto:lydia.kalda@hotmail.com

