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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

JAANUAR 2013 
 

Üle piiride ulatuv sõprus 
 

Soome Evangeelsel Luterlikul Kirikul on Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga väga mitmekesised 

sõprussuhted, ent eriti märkimisväärsed on suhted koguduste vahel. Ametlikult sõlmiti sõprusleping 

kahe kiriku vahel 1989. aastal, mil peapiiskopid allkirjastasid kirikutevahelise lepingu. Selles 

öeldakse: „Leping on sõlmitud ühise kristliku usu tugevdamiseks, vastastikuse armastuse ja sõpruse 

edendamiseks meie kirikute, koguduste ja rahvaste vahel. Oleme täna kokku leppinud, et meie 

kirikute kogudused võivad omavahel sõlmida vastastikuseid sõprussuhteid.” Selle lepingu 

allkirjastamisest on kulunud rohkem kui 20 aastat. Haapsalu koguduse ja Helsingi Huopalahti 

koguduse vaheline sõprus on aga palju vanem. Sidemed tekkisid juba 1960. aastail, tuginedes 

toonaste kirikuõpetajate isiklikele kontaktidele ja sõprusele. 

 

Huopalahti koguduse õpetaja Matti Hakkarainen oli Eesti kogudustega tehtud koostöö ning Soome 

ja Eesti luterlike kirikute suhete teerajaja ja taassõlmija Teise maailmasõja järgsel ajal. Haapsalu ja 

Huopalahti koguduse sõprus ja suhted on avaakord praegustele laialdastele suhetele ja 

kogudustevahelisele sõprusele.  

 

Haapsalu ja Huopalahti (mitme koguduse liitmisel on nüüd moodustunud Haaga kogudus) vahel on 

kestnud vastastikune sõprus katkematult varsti juba 50 aastat. Selle aja jooksul on vahetunud mitu 

vaimulikku. Huopalahtis jätkas Matti Hakkaraineni tööd Erkki Kokko ja pärast teda Hannu 

Vapaavuori. Nende kõikide ajal on koostöö Haapsalu kogudusega jätkunud ja nad kõik on olnud 

heades suhetes Haapsalu koguduse õpetaja praost Tiit Salumäega.  

 

Aktiivsemate sõprussuhete edendamise aegadel oli põhirõhk humanitaarabi vahendamisel ja 

Haapsalu koguduse tegevuse toetamises. Eesti kiriku tugevnedes arenes  sõprussuhe koostööks 

võrdsete partnerite vahel.  

 

Sõprussuhete alustala on kristlik ligimesearmastus. Tähtis on eri eas ja töövaldkondades osalevate 

koguduseliikmete vastastikune läbikäimine. Sõprade juurde on aastakümnete jooksul tehtud 

vastastikuseid külaskäike (grupid, koorid jne). Huopalahti kogudus on koos Haapsalu kogudusega 

korraldanud rohkem kui 20 aastat ühiseid leerilaagreid. Kolm kogudust — Haapsalu, Huopalahti ja 

Loviisa — soetasid 1999. aastal ühise laagrikeskuse Pullapääl, Koopa talu, kus on peetud nii 

leerilaagreid kui ka muid ühiseid ettevõtmisi.  
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Aeg ja koguduste koostöövormid on aastatega muutunud, kuid sõprussuhted on soojad. Ehkki 

isiklikud kohtumised ei pruugi alati olla väga sagedased või regulaarsed, on sõprus püsiv. Sellele 

aitavad kaasa ka vastastikused eestpalved koguduste ja koguseliikmete eest nii Haapsalus kui ka 

Haagas. 

 

Dr theol Hannu Vapaavuori 

Haaga koguduse õpetaja 

 

HELSINGI HAAGA KOGUDUSEST. 

Haaga kogudus on umbes kuue kilomeetri kaugusel loodepool Helsingi keskusest. Kogudusse 

kuulub umbes 15000 liiget, seega 65 % piirkonna elanikest. Kogudusel on kaks kirikut, Huopalahti 

ja Hakavuori. Töötegijaid on koguduses ühtekokku 31, nendest 7 õpetajat, kaks kantorit neli 

diakooniatöö tegijat, noorte ja lastetöö tegijaid on ühtekokku kaheksa. Lisaks nimetatutele kantselei 

töötajad ja kirikumehed. 

Jumalateenistusel osaleb pühapäeviti 150 inimest, kirikupühadel muidugi rohkem. Möödunud aastal 

ristiti 165 last, leerikooli peeti kolm ja kokku konfirmeeriti 84 noort, maeti 215 koguduse liiget. 

 

SÕPRUSPÄEVADEST 24.-26. MAIL 2013. 

Haapsalu koguduse sõpruspäevad toimuvad 24.-26. mail 2013. Eelmised sõpruspäevad toimusid 

25.-27.10.1996. Sõpruspäevad algavad reedel, 24.05.2013 muusikalise õhtupalvusega Jaani kirikus. 

Laupäeva hommikupoolikul toimub sõprade ümarlaud eesmärgiga saada ja jagada informatsiooni 

Haapsalu koguduse ja meie sõpruskoguduste elust ja tööst, käsitleda koostöö tulevikku ning 

arenguperspektiive. Toomkirikus on lauluproov koos külaliskooridega. Õhtupoolikul on 

ekskursioonid ja töötoad. Päev lõpeb ühise kontserdiga toomkirikus. Pühapäeval on pidulik 

jumalateenistus toomkirikus ja kirikukohvi. Praeguseni on teatanud oma osalemisest koguduste 

esindajad Soomest, Rootsist ja Saksamaalt, 80 külalist. 

Sõpruspäevade toimumiseni jäänud aega soovime kasutada sõpruskoguduste tutvustamiseks. 

Selleks, et sõpruspäevadel osalejad saaksid meie lugejatele tuttavaks, oleme palunud ajavahemikus 

jaanuarist juunini kirjutada Johannese Sõnumite juhtkirjad ja koguduse lühitutvustuse 

sõpruskoguduste ja partnerpraostkonna esindajatel. Jaanuaris on juba lugeda Haaga (Soome) 

koguduse õpetaja juhtkiri ja tutvustus. Veebruaris ootame juhtkirja Haningest (Rootsi), märtsis 

Korsnäsist (Soome), aprillis Loviisast (Soome), mais Schmalkaldenist (Saksamaa) ja juunis 

Rendsburgist (Saksamaa). 

Ürituse korralduskulude katteks oleme plaaninud jaanuarist maini korraldada pühapäevastel 

jumalateenistusel sihtotstarbelisi korjandusi. Samuti tahame neil pühapäevadel kirikupalves mõelda 

oma sõpruskogudustele ja partnerpraostkonnale. Soovi korral olete teretulnud meie eeskuju järgima. 

Kavas on pakkuda külalistele, kes seda soovivad, ka kodumajutust. Kellel on võimalik külalisi 

majutada, palun sellest teatada koguduse kantseleisse. Ootame koguduse liikmete abi 

sõpruspäevade korraldamisel! 

 

KOGUDUSE TEGEVUSEST DETSEMBRI KUUS. 

 
Detsember oli koguduses väga tegevusrohke. Advendijumalateenistustel ja jõuludel laulsid koorid 

või ansamblid, niihästi kõik oma kollektiivid kui ka külalised. Kontserdid tõid kirikud rahvast täis. 

Haapsalu koolid pidasid jõuluteenistused toomkirikus. Meie kirikutes või meie korraldusel toimus 

ühtekokku 43 üritust, kus osales 4670 inimest. Kontsertidel toomkirikus oli 2075 kuulajat. 

Jumalateenistustel, ametitalitustel ja mitmesugustel üritustel veel 1335 inimest. Seega ühtekokku 
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3410. Head kasutamist on leidnud Jaani kirik. Jaani kirikus kontsertidel oli 270 kuulajat ja 

ühtekokku käis Jaani kirikus detsembri kuus 360 inimest. Muudel üritustel oli veel umbkaudselt 

900 osalejat. 

Detsembris tähistasime kahte auväärset sünnipäeva. 17. detsembril olime Oru hooldekodus meie 

koguduse kõige vanema liikme Antonia Bakise 100. sünnipäeval. 16. detsembril sai meie esimene 

pühapäevakooli õpetaja Aasa Ellerhein  99 aastaseks. Mõlemast siia ka mälestuseks pilt. 

 

 
 

 

 

SULEV SAAREVÄLI: ÕPI SAAMA, ÕPI ANDMA. 
 

Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi sai tänavu koguduse juhatuse ja nõukogu 

liige Sulev Saareväli, kelle eestvedamisel ja rahalisel toel on toomkirik saanud uued kellad ja 

Jaani kirik põhjaliku remondi. 
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Toomkiriku kellaprojekt oli 2008. aastal lõppenud ja Haapsalu linn valmistus tähistama oma 730. 

aastapäeva, kui  Sulev Saareväli tuli välja mõttega, et Haapsalu Püha Johannese kogudus võiks 

linna juubeli puhul värskendada Jaani kiriku välimust. 

Et koguduse majanduslikud võimalused polnud tal teadmata, lubas  Saareväli selle töö tegemiseks 

rahalist tuge. 

Esialgsest mõttest lubjata ära kiriku välisseinad kasvas välja mitu aastat kestev töö, mis ei ole 

lõppenud siiamaani. Üks töö tingis teise ja nii see lumepall aina suuremaks veeres. „Ei arvanud, et 

see töö nii suureks muutub,” tunnistas Saareväli. „Õigupoolest ei osanud uneski näha, et nii palju 

asju saab korda teha.” 

2009. ja 2010. aasta kuluski kiriku välisremondile. Seejärel kandus töö kirikusse sisse. Muu hulgas 

sai kirik uue paekiviplaatidest põranda ja põrandakütte, remonditud aknad, sajuvee äravoolu jpm. 

Kolm aastat kestnud töid on rahastanud Eesti riik, Haapsalu linn ja Sulev Saareväli. Ta on 

annetanud selleks tööks kümneid tuhandeid eurosid ajal, mil valitses majanduskriis ja ebakindlus 

tuleviku suhtes. 

Saarevälja sõnul elab ta talupojatarkust mööda: kui on paremad ajad, on võimalik tallele panna. 

„Elu oleks igav, kui meri oleks kogu aeg sile, ikka on vaja natuke ka tuult ja tormi, see teeb elu 

huvitavamaks,”  leiab ta. „Ja kus see kirjas on, et elu peab kerge olema?”  

Sel aastal algatas Sulev Saareväli Jaani kiriku kivialtari restaureerimise. Sügisel oma 

sünnipäevakutseid laiali saates kirjutas ta kutsetele: kui võimalik, võib kingi ja lillede asemel teha 

annetuse Jaani kiriku kivialtari heaks.  

„Mida päev edasi, seda rohkem on mul selle kingi üle hea meel,” tunnistas Saareväli. Hea meel on 

selle üle, et sünnipäevakingist saavad osa nii paljud inimesed, teiste seas ka kinkijad ise, kes  on 

aidanud kiriku kaunimaks muuta. „Maapealset kola on meie eas kogunenud juba küll ja küll,” 

tundis Saareväli rõõmu hoopis teist laadi kingitusest. 

Küsimusele, miks ta võtab ette selliseid suuri projekte nagu õigeusukiriku fassaad, toomkiriku 

kellad või Jaani kiriku remont, ei oska Saareväli esimese hooga öelda muud kui, et „ma ei ole 

mõelnud selle peale.” 

Pisut järele mõelnud, lisas ta ühe oma põhimõtte: „Õpi saama, õpi andma.” 

See tähendab, et kui on võimalus elu paremaks muuta, tee seda rõõmuga. Kui on antud, on hea 

ühiskonnale midagi sellest ka tagasi anda. 

Saarevälja sõnul lähevad talle korda n–ö pehmed valdkonnad, mis on riigi tasandil alarahastatud: 

haridus, kultuur, sport. 

Kirikuid toetab ta seepärast, et on ise Püha Johannese koguduse liige, aga ka seepärast, et nad on 

sajandeid vanad hooned, olnud enne meid ja kestavad ka pärast meid. 

„Olen tänulik, et need ettevõtmised on õnnestunud,” tunnistas ta. 

Haapsalu kogudus andis Sulev Saareväljale teenetemärgi üle johannesepäeval, 27. detsembril. 

Kogudus annab teenetemärki välja 2003. aastast ja selle on nüüdseks pälvinud 11 inimest. 

 

Lehte Ilves 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA JAANUARIS 

 

Täpsemalt loe http://haapsalu.eelk.ee 

 

T, 1. jaanuar kl 12.00 Jeesuse nimepäeva ja uusaasta jumalateenistus (toomkirik). Teema: Jeesuse 

nimel. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. 

2.-10.jaanuar kl 11-15 on avatud Haapsalu piiskopilinnuse konvendihoone-muuseum ja toomkirik. 

Sissepääs on piletiga. Vt www.haapsalulinnus.ee 

N, 3. jaanuar kl 10.30 Vabadussõjas võidelnute mälestushetk Vabadussamba juures (Lossiplatsil). 

Helistatakse kirikute kelli. 

R, 4. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

6.-13. jaanuar Haapsalu koguduse täiskogu.  

http://haapsalu.eelk.ee/
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P, 6. jaanuar kl 10.30 Haapsalu koguduse täiskogu koosoleku avamine (toomkirik). Koguduse 

nõukogu valimised 6. kuni 13. jaan kl 10.50. kl 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga 

(toomkirik). Teema: Jeesus, maailma valgus. Teenib õpetaja Tiit Salumäe. Laulavad koguduse 

lasteansambel, toomkoor ja segakoor. Juhatavad Sirje Kaasik ja Lia Salumäe. Järgneb koguduse 

jõulupuu ühiselt kaetud kohvilauaga. 

K, 9. jaanuar kl 18 koguduse kool (Jaanisaal). 

R, 11. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 13. jaanuar kl 10.50 Haapsalu koguduse nõukogu valimise lõpetamine (toomkirik); kl 11 

jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Ristimise and. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja 

Teno Ilves; kl 11-12.30 lastekirik (toomkiriku käärkamber); kl 12.30 Haapsalu koguduse nõukogu 

valimiste tulemuste teatavaks tegemine ja täiskogu koosoleku lõpetamine (toomkirik). 

E, 14. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 15. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 18. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 20. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Jeesus ilmutab oma 

jumalikku väge. Teenib õpetaja Kristel Engman. 

E, 21. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 22. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 23. jaanuar kl 18 koguduse kool (Jaanisaal). 

R, 25. jaanuar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 27. jaanuar kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Teenimatu arm. Teenivad 

õpetaja Kari Tynkkynen ja Teno Ilves. 

E, 28. jaanuar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 29. jaanuar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

N, 31. jaanuar kl 10 Lääne praostkonna õpetajatekonverentsi jumalateenistus armulauaga (Jaani 

kirik). 
 

VEEL INFOT 

 

6.-13. jaanuarini valib EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse täiskogu nõukogu.  

 

EELK Kirikukogu otsuse alusel toimuvad kõikides EELK kogudustes juhtorganite valimised 

ajavahemikul 4. november 2012 kuni 3. märts 2013. Haapsalu koguduse nõukogu otsustas viia läbi 

nõukogu valimised ajavahemikus 6.-13. jaanuaril 2013. Koguduse kantselei valmistab ette 

hääleõiguslike nimekirja ja hääletussedelid, kuhu kantakse kõikide kandidaatide nimed. Juhatus 

otsustas anda igale valijale õigus märgistada kuni 10 isikut valimissedelil. Hääletada saab 

toomkirikus 6. jaanuaril 10.30-14.00 ja 13. jaanuaril 10-10.50, koguduse kantseleis 7. 9. ja 11. 

jaanuaril kell 10.00-12.00 ja 13.00-15.00. Hääletada saab ka posti ja e-posti teel. Hääletussedeli 

saamiseks pöörduda koguduse kantselei poole. Valimiskomisjon korraldab isikutele, kes ei saa tulla 

kohale kodus hääletamine.  

Koguduse juhatus seadis üles täiskogule nõukogu valimiseks järgmised kandidaadid: Ainjärv. 

Kristi; Allmere, Malle; Engman, Alari; Huul, Indrek; Ilves, Lehte; Ilves, Teno; Jets, Endel; Jõgi, 

Kädi; Kaasik, Sirje; Kalda, Indrek; Kaur, Aita; Koop, Mai-Ellen; Kütt, Madis; Laar, Tiia, Laasi, 

Ingrid; Laasi, Triin; Luik, Lauri; Madi, Jane; Meriloo, Andri; Padu, Tõnis; Rankla, Jaanus; Tammet, 

Raul; Vahtras, Leini; Vallik, Aidi, Tereping, Mare; Veske, Sigrid; Strauss, Maria, Signe Saviir, 

Angeliina Schwindt, Mati Talbonen. Auliikmeteks esitatakse Heino Noor, Evi Süsi, Ülo Niin, 

Anneli Ammas, Arnold Korjus, Lia Salumäe ja Sulev Saareväli. Ameti poolest kuulub nõukogusse 

õpetaja Tiit Salumäe.  

Infot valimiste kohta saab koguduse kodulehelt: http://www.eelk.ee/haapsalu/ 

Infot valimiste korra kohta saab EELK kodulehelt: http://www.eelk.ee/valimised/ 

Kutsun kõiki koguduse liikmeid aktiivselt osalema valimistel! 
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* * * 
 

Olete oodatud liituma koguduse kooli kursusega! Kogudusekoolis süvenetakse põhjalikumalt 

leerikooli teemadesse, uuritakse Piiblit ning otsitakse endale sobivat teenimisviisi koguduses. 

Õppetööd juhivad staažikad misjonärid, kogudusetöö arendajad Juha ja Anu Väliaho. Kokku 

saadakse õhtupoolikuti üks kord kahe nädala jooksul. 

Kursusele saab registreerida kantseleis või haapsalu@eelk.ee 

Oodatud on kõik olenemata east, huvialast, haridusest jne – Jumal saab kasutada igaüht! 

Kokku saadakse üle kolmapäeva kell 18 jaanimajas (Kooli tn 4).  

Järgmine kohtumine on 9. jaanuaril kell 18. Kogudusekooli tööd korraldab EELK Misjonikeskus. 

 

* * * 
 

L, 2. veebruar kl 18 Tartu Rahu 93  tähistamine Haapsalus. Mälestushetk vabadusausamba juures 

Lossiplatsil ja järgneb kontsert toomkirikus. 

N, 14. veebruar kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Choir from Cheltenham, Great Britain: "Regency 

Voices". Juhatab Deborah Griggs. Orelil Robin Baggs. Sissepääs: vaba annetus. 

P. 24. veebruar kl 11 Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-jumalateenistus 

(toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; kl 12 miiting vabadussamba juures Lossiplatsil. 

 

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

keskaegne klassituba jm on avatud 2.-10. jaanuar kl 11-15, edaspidi taas ettetellimisel. Vaata lisa 

www.haapsalulinnus.ee Kirik on avatud peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal.  

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

haapsalu@eelk.ee Diakoonia annetusmüük on avatud alates 9. jaanuarist. Kohtumine koguduse 

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

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

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

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

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

 

 

JOHANNESE SÕNUMITE TOIMETUSE SOOVID 

LUGEJATELE 2013. AASTAKS. 
 

Ott Marten (tema vahvad ja tuumakad mõtted on saanud lahutamatuks osaks lehe naljanurgast): Et 

uus aasta tuleks ikka rõõmus! Et keegi ei peaks pahandama! Et keegi kedagi ei lööks! Soovin 

kõigile palju sõpru ka. Ja tervist! 

 

Karin Teder (valib välja palved ja kuu juhtsalmid): Püüdkem üha enam saada kogu oma olemuselt 

Jeesuse Kristuse sarnaseks. 

 

Kristel Engman (koordineerib lehe väljaandmist, kirjutab juhtkirju ja teisi kaastöid, vajadusel 

tõlgib võõrkeelseid artikleid): Tarku otsuseid ja mõistlikke valikuid!  

 

Lia Salumäe (osaleb lehe sisulisel kavandamisel, kontaktisik kooridega suhtlemisel ja sündmuste 

kajastamisel): Armsad lugejad! Minu uusaasta soov on meile kõigile - USK, LOOTUS JA 

ARMASTUS. Aga suurim on armastus. Soovin, et võiksime kogeda Jumala juhtimist, sisemist 

rõõmu ja rahu. Selleks vajame aga oma kodukoguduse kooskäimisi. Ärgem siis unustagem 

pühapäevaseid jumalateenistusi! 

http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
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Tiit Salumäe (koguduse õpetajana on lehe peatoimetaja): Rahvale soovin usku Jumalasse, usaldust 

Looja peale, kes juhib meid vabaduse poole, ühtehoidmist ja hoolivust. 

Kogudusele soovin lisaks head vaimu nõukogu ja juhatuse valimisteks ning jõudu ja rõõmu kõigile 

tegijatele, palvetajatele, otsustajatele ning tegijatele kõikides ettevõtmistes ning tööliikides. 

Perele soovin kõigele nimetatule lisaks armastust, andeksandvat vaimu, heade inglite hoidmist, nii 

temale kes tulemas siia maailma kui kõigile teistele, kes elavad maailma erinevates nurkades. 

Ärgu keegi jäägu meist lihtsalt pealtvaatajaks.  

Käed külge ja asuge tööle. Issanda viinamäel on tööd ja rõõmu sellest küllaga! 

 

Lehte Ilves (kirjutab ja toimetab artikleid): Soovin, et meie kogudus kasvaks ja areneks, et uue 

aasta tööd-tegemised läheksid korda, et meie koguduste sõpruspäev õnnestuks, et kogudus tunneks 

end ühtse perena, et me hooliksime ja armastaksime üksteist. Et Eestil läheks hästi ja et inimesed 

tunneksid ennast oma kodumaal vajalikuna ega peaks võõrsilt tööd ja õnne otsima. Et inimestel 

oleks rahu iseenda ja teistega. 

 

Lydia Kalda (seisab hea selle eest, et lehes oleks ajakohane teave koguduse tegevuse kohta ja kuu 

sünnipäevalaste nimekiri): soovin kõigile Johannese Sõnumitest osa saajatele rahulikku uut aastat, 

et kiirustades ja toimetades ei ununeks elu ise, lähedased ja Jumal. Loodan, et Johannese Sõnumid 

aitavad Sul ka hetkeks aja peatada ja hoiavad õiget sihti silme ees. 

 

Lisaks kuuluvad toimetusse: 

Ingrid Laasi, kes aitab kaastööde leidmisel. 

Maria Strauss, kes kirjutab kaastöid ja viib koguduse liikmete hulgas läbi teemakohaseid küsitlusi, 

tõlgib saksakeelseid kaastöid. 

Teno Ilves, kes kujundab koguduse stendidel olevad JS numbrid. 

 

TERE TULEMAST KOGUDUSSE! 

 

9. detsembril 2012 sai toomkirikus leeriõnnistuse kuus uut koguduse liiget. Alljärgnevalt nende 

mõtteid kirikust ja tänapäeva inimese ootustest kiriku suhtes. 

 

 
 

 Kirik ei ole ainult hoone, vaid inimesed selle sees.  

 Kirik on Jumala koda ja paljud inimesed ootavad kirikult sama, mida Jumalalt – abi, tõde, 

õigust.  

 Kirikuga lähemat tutvust tehes avastab inimene maailma, mida juhivad pühendumus, ausus, 

lihtsus ja hoolivus. 
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 Maailm, kus eksimine on inimlik ja keegi meist ei ole ideaalne, kuid kirik on koht, kus 

saame kõrvuti elada ja olles ise inimesed, saame lahendatud ka keerukamad konfliktid 

sõbralikult. Saame olla toeks rasketel hetkedel ja saame rõõmustada rõõmuhetkedel.  

 Kirikul on väga tähtis ülesanne olla alati kõikide inimeste jaoks olemas, neist hoolida, neid 

armastada, neile teed juhatada Jumala juurde.   Eelkõige peaks kirik jagama armastust. 

 Inimeste hinnangud ja põhiväärtused muutuvad aegade jooksul, kuid peab säilima 

inimlikkus, hoolivus, üksteise mõistmine ja abivalmidus. Selliseid väärtusi on järeltulevatele 

põlvedele kirik seni kõige paremini edasi andnud. 

 Tänapäeva inimene ootab kirikusse tulles korralikku jutlust, mis ei ole liiga pikk. 

 Soovin, et kirik ei kardaks inimeste küsimusi ja ei mõistaks hukka nende arvamusi.  

 21. sajandi inimese jaoks on kirik täis traditsioone, uskumusi ja ajalugu, mida me tänasel 

päeval ei teaks ja ei oskaks hinnata kui poleks kirikut.  

 Minu kui 21. sajandi inimese ootused kirikule on rahvusluse säilitamine ja traditsioonide 

hoidmine. 

 Soovin, et kirik oleks salliv ka teiste religioonide suhtes.  

 Arvan, et väga paljud inimesed ootavad kirikult seda, et siis, kui oled elus läbi kukkunud või 

kui on väga raske võid teada, et kirikus kuulatakse sind, antakse nõu, hoolitakse. 

 Maailmas on piisavalt hukkamõistu, kadedust, enese paremaks pidamist, teiste süüdistamist 

ja kivide loopimist. Olgu siis kirik meile varjupaigaks.  

 

Kokku pani Kristel Engman 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 

 

 

JAANUARI JUHTSALM JA PALVE 

 

Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud,  

vaata, uus on sündinud. (2Kr 5:17) 

 

Armas Jumal, 

nii nagu Sa annad meile uued ajad, 

nii nagu Sa uuendad Maa näo, 

uuenda ja pühitse meidki, 

et meie loomus võiks üha rohkem 

peegeldada Kristust. 

 

VAATASIN EESTI RAHVUSKULTUURI ÜLE. 

 

Ema: "Ja mida Sa nägid?” 

Ott Marten: “Eesti lippu ja muusikaakadeemiat!” 
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SÜNNIPÄEVAD JAANUARIS 

 
1. jaanuar Helga Kilter 86 

 Mare Tarang-Hennum  

2. jaanuar Riina Teller 45 

4. jaanuar Inga Teppor 

 Heli Aarsalu 

5. jaanuar Elfriede Vihterpal 

6. jaanuar Ergo Solovjov 

7. jaanuar Kärt Haan 

 Markus Lauringson 

9. jaanuar Annaliisa Martson 

10. jaanuar Silvi Birk 

 Tamara Pajo 

 Aili Kaur 

 Julia Minarik 

 Marion Kaareste 

11. jaanuar Sebastian Salumäe 

12. jaanuar Aliida Võhma 87 

 Thea Boman 80 

13. jaanuar Hans Joosep Lõhmus 

16. jaanuar Ants Aido 

 Maire Uusen 35 

17. jaanuar Valeri Šipulin 

18. jaanuar Elena Kõivastik 

 Alari Truuver 

20. jaanuar Riina Lõhmus 

21. jaanuar Heli Kaljulaid 

 Tanel Tammet 

22. jaanuar Ravel Öövel 20 

23. jaanuar Aivar Joon 

 Tiiu Kelviste 30 

 Kai Kallas 25 

25. jaanuar Marko Kasepalu 35 

 Kirsi Rank 

 Evelin Korjus 

27. jaanuar Renee Logberg 

 Meriliis Leemet 5 

29. jaanuar Märt Paju 

31. jaanuar Elo Jürise 40 

 Vendo Jugapuu 

 Helen Hepner 

 Kristel Roosiorg 25 

 Matteus Kalda 

 

 
 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei on avatud E, K ja R  kell 9-15.  

Annetusmüük on avatud E, K ja R kell 9.30-13. Alates 17. detsembrist on jõuluvaheaeg. 

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 

 

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. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

