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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

MAI 2012  
 

Käes on mai, lehekuu! 
Olen mõelnud meie suhte üle loodusega, mis tänapäeval ei ole nii loomulik kui sajandeid tagasi. 

Meid on pandud elama ja hoolitsema kogu loodu eest. Inimese ja looduse side on see, mille üle ma 

kutsun järele mõtlema ja esivanemate tarkust ammutama. 

Nõukogude okupatsiooni ajal pidin aeg-ajalt tsensorile põhjendama, miks avaldame kuu ametliku 

nime kõrval ka tema rahvapärase nime. Siis valitses arusaam, et kirik tehku oma tööd kirikus sees, 

rahuldagu usklike usulisi vajadusi, aga ärgu tulgu rahvuslike mõistete ja tunnete pinnale. Rahvalik 

kuunimi ei tahtnud mahtuda tolleaegsetesse raamidesse. Nüüd on meil küll vabadus, aga kahjuks 

oleme jäänud kaugemale rahvaslikust eripärast ja meie ei leia enam kirikukalendrist rahvapäraseid 

kuunimesid. Rahvatraditsiooni ja looduslike pühapaikade teema on võtnud Maavalla Koja inimesed 

oma monopoliks.  

Tagasi looduse juurde ja rahvatarkusi meelde tuletama! 

Kui mai on külm ja kare, sis täüs om ait ja tare. (Setumaa).  

Esimene mai lumi kaalub Riia linna kulla üles (Lüganuse).  

Kui jüri toob rohelise, siis mai sööb selle ära. (Vastseliina)  

Nigulapäev 9. mai: kui nigulapäeval või pööripäeval on paha ilm, saab paha kevade. (Iisaku).  

Migulapäiv käseb ubad ja erned maha külida. (Vastseliina).  

Aga nigulapäe on kevadi sibulategemise päe. Kõige paremad sibulad kasvava nigulapäe maha 

pantu, sis ei lähe putke ja kasvava ästi. Muud kuntsi nigulapäevast ei tää. (Häädemeeste).  

Kevadisel nigulapäeval mälestati surnuid. (Rõuge)  

Suvistepüha on sel aastal 27. mail. Nelipühi ja lihavõtte esimesel pühal ja ristepäeval sajab soolast 

vihma, mis põllule kahjulik on (Emmaste).  

Nelipühi peeti nii suureks pühaks, et sel päeval ei pidade rohigi kasvama. (Väike-Maarja).  

Nelipühi oli kaskede püha. Kas kased olid lehtes või hiirekõrvil, ikka toodi nad tuppa. Pandi nad 

kappa või ämbrisse või pisteti niisamuti voodi peatsi. (Anna).  

Nelipühade esimese püha õhtupoolikul kogusid vanasti noored ja vanad külakiigele. Õige 

nelipühade pühitsemine oligi kiigel. Kiikusid nii vanad kui noored. Kiikudes lauldi tingimata. 

(Ambla).  

Nelipühadeks tehti sõira. Hapupiim ja rõõskpiim pandi patta ja aeti keema. Siis nõristati vedel ära, 

pandi soola, köömlit ja koort hulka ning "kasteti segi" (sõtkuti). Siis pandi see segu kotti ja kotiga 

kahe laua vahele vajutise alla. Seal seisis ööpäeva. Siis määriti päält rasvaga ja pandi pilbaste pääle 

ahju, kus küpses ära. (Kambja)  
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Esimesel nelipühi päeval otsivad tütarlapsed metsast linnupesi, kes linnupesa leiab, see saab see 

aasta mehele. (Torma)  

Soovin ilusat maikuud. Kevadel on põhjust minna loodusse, imetleda tärkavat elu ja meie kodumaa 

ilu!  

 

Tiit Salumäe 

 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA MAIS 

T, 1. mai kl 12 Linnuse avatud uste päev. Kl 12 kellamäng, avasõnad ja muusikapooltund 

(toomkirik). Orelil Lia Salumäe. Linnuse avatud uste päeval avatakse kirikuvarade näitus, 

piiskoppide varandusekelder, mündipress. Palju huvitavaid ettevõtmisi. Avatud uste päeval on 

sissepääs linnusesse tasuta (kl 12-16). Teave www.haapsalulinnus.ee 

NB! Koguduse kantselei ja annetusmüük on suletud. Alates mai kuust on kantselei ja 

annetusmüük teisipäeviti suletud! 

N, 3. mai kell 18 sõna- ja muusikaõhtu (toomkirik) Kajaani koguduse koor Soomest. Sissepääs: 

vaba annetus. 

R, 4. mail kell 9 hommikupalvus (kantselei); kell 15 eakate teetund, hooaja lõpetamine (Jaanisaal); 

kell 19 kontsert „Mida Sa veel ootad VII“ (Haapsalu Kultuurikeskuses). Esinevad ansamblid The 

Road (Soome), Flammo (Eesti/ Lääne-Nigula koguduse noortebänd), G-Powered (Soome). Kõneleb 

Juha Heinonen. Sissepääs: tasuta. 

P, 6. mai kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Taevariigi kodanikuna maailmas. 

Teenivad õpetajad Kari Tynkkynen ja Kartharina Ufholz. 

E, 7. mai kell 19.00 Läänemaa laulupeo eelproov. 

T, 8. mai kell 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 11. mai kell 9 hommikupalvus (kantselei). 

L, 12. mai kell 12-15 avatud leeritund (Jaanimaja). Õpetaja Tiit Salumäe käsitleb teemasid: Kiriku 

ruum, jumalateenistus ja armuvahendid. Talitused. Kirikuaasta ring ja pühad. Organist Lia Salumäe 

kõneleb kirikumuusikast ja tutvustab Kiriku Laulu- ja Palveraamatut. 

P, 13. mai kell 11 emadepäeva perejumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Südame kõne 

Jumalaga. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Kristel Engman (jutlus). Laulab koguduse 

lasteansambel; lastekiriku õppeaasta lõpetamine. Fotonäituse „Koos emaga“. Meil kõikidel, 

sõltumata vanusest, on oma ema. Palun tooge kantseleisse hiljemalt emadepäeva eelsel kolmapäeval 

foto (09.05), kus olete koos oma emaga. Lisada palume fotot ilmestav pildi allkiri ja pöördele 

märkida oma kontaktandmed. Siis saame näituse toomkirikusse kenasti üles panna. Fotosid 

näitusele võib saata ka elektrooniliselt haapsalu@eelk.ee (lisada kindlasti ka pildiallkirja tekst ja 

kontaktandmed). 

R, 18. mai kell 9 hommikupalvus (kantselei); kell 18 kirikukontsert (toomkirik). Esineb koor 

Legato Rootsist (Göteborg). Sissepääs: vaba annetus. Ettekandel: Ellington, Grieg, Vivaldi, Bach jt. 

Koori kodulehekülg: www.legatokoren.se Koor asutatud 1957. Kooril on olnud arvukalt esinemisi 

(854), 19 kontsertreisi 14-sse maasse. 

L, 19. mai Muuseumiöö. „Öös on kino.“ Kl 18-23 avatud konvendihoone-muuseum ja toomkirik. 

Kl 19-22.30 Toomkirikus on kino!: Kl 19-19.30 Piibli teemalised multikad ("Halastamatu sulane", 

"Hea karjane"," Kolm sulast", "Vennakesed"); kl 19.30-20.00 tutvumine toomkirikuga ja orelimäng; 

kl 20.00-22.30 Dokumentaalfilmid. Teema: Inimene. "Via Avium". Dokumentaalfilm peapiiskop 

Andres Põderi elust. Teema: ajalugu. EELK ajaloolised filmikaadrid enne Teist maailmasõda. 

Haapsalu piiskopilinnuse ülevaatefilm; Haapsalu toomkiriku 2010. a. jõulujumalateenistuse 

lastenäidend. Tasuta. 

mailto:haapsalu@eelk.ee
http://www.legatokoren.se/
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P, 20. mai kell 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha Vaimu ootus. Teenivad 

õpetajad Tiit Salumäe ja Katharina Ufholz. Külalised Saksamaalt. Laulab toomkoor.  

E, 21. mai kell 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 22. mai kell 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 25. mai kell 9 hommikupalvus (kantselei). 

P, 27. mai kell 11 1. nelipüha jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Teema: Püha Vaimu 

väljavalamine. Teenivad õpetaja Tiit Salumäe ja Teno Ilves. Laulab koguduse segakoor; kl 12.30-14 

avatud leeritund (toomkiriku käärkamber). Teemal Maailma suurreligioonid räägib õpetaja 

Katharina Ufholz. Õpetaja  Kristel Engman käsitleb teemasid: Ristiusk maailmas ja Eestis. EELK. 

Oikumeeniline koostöö kirikute vahel Eestis. 

E, 28. mai kell 12 2. nelipüha jumalateenistus (toomkirik). Teenib õpetaja Tiit Salumäe; Koguduse 

kantselei ja annetusmüük on suletud. 

 

VEEL INFOT 
Jumalateenistus armulauaga on igal pühapäeval kl 11 toomkirikus. Hommikupalvused toimuvad 

mai kuus kantseleis, kuna Jaani kirikus jätkub siseremont. Olete oodatud!  

Muusikasõpradele T, 1. mai kl 12 Linnuse avatud uste päeva muusikapooltund (toomkirik). 

Orelil Lia Salumäe. Sissepääs tasuta. N, 3. mai kell 18 sõna- ja muusikaõhtu Kajaani koguduse 

koor Soomest. Sissepääs: vaba annetus. R, 18. mail kell 18 - koor Legato Rootsist. Sissepääs: vaba 

annetus.  

 

 

Pildil koor, mis sündis 28. jaanuaril 1957 ja sai nime “Sångsällskapet Legato". Kooril on olnud 854 

esinemist ehk keskmiselt 16,5 esinemist aastas. Ühtekokku on lauldud 4500 laulu. Legato koor on 

osalenud kaheksas telesaates ja samuti olnud teleülekannetes mitmete spordiürituste osalisena, 

sealhulgas rahvusvahelised üritused ja Finn Kamper Ullevis. Alates aastast 1981 annab koor igal 

aastal menuka jõulukontserdi. Legato koor on teinud 19 kontsertreisi neljateistkümnele maale.  

R, 8. juunil kell 19 Püha Luuka koguduse kontsertkoor (Saksamaa, München) ja Haapsalu 

Toomkoor. Kaastegev keelpilliansambel.  

11.-15. juulil toimub XIX Haapsalu Vanamuusika Festival. Kunstiline juht prof. dr. Toomas 
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Siitan. Jälgige reklaami. Praeguseks on teada: K, 11. juulil - avakontsert: Bachi kantaadid BWV 

110, 39, 95 ja 63. Ansambel Studio Vocale, solistid Anna Dennis, Teele Jõks, Simon Wall, Uku 

Joller, Tallinna Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan. P, 15. juulil - Pidukontsert Händeliga. 

Kavas Händeli aariad ja orelikontserdid. Solistid: Kädy Plaas, Teele Jõks, Ene Salumäe, Tallinna 

Barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan 

Lastekirik. Lastekiriku selle hooaja viimane kogunemine on emadepäeval, 13. mail. Alates 

septembrist ootame lapsi taas iga kuu teisel pühapäeval. Lastekiriku juhendajad on Riina Teller, 

Sigrid Veske, Maria Strauss ja Lydia Kalda. Kõik lapsed on südamest teretulnud! Teave tel 53 

477633 – Lydia või haapsalu@eelk.ee 

Fotonäituse „Koos emaga.“ Emadepäeval paneme välja fotonäituse „Koos emaga.“ Meil 

kõikidel, sõltumata vanusest, on oma ema. Palun tooge kantseleisse hiljemalt emadepäeva eelsel 

nädalal foto, kus olete koos oma emaga. Lisada palume fotot ilmestav pildi allkiri ja pöördele 

märkida oma kontaktandmed. Siis saame näituse toomkirikusse kenasti üles panna. 

Leerikursus. Märtsis alustas kevad-suvine leerikursus. Ootame leerikursuse kokkusaamistele ka 

neid, kes kunagi juba on leeris käinud, ent sooviksid oma teadmisi värskendada. Mai kuu 

leeritunnid toimuvad 12.05 ja 27.05. Täpsem teave: õp Kristel Engman (kristel.engman@eelk.ee; 

5289527). 

Noorteüritus „Mida Sa veel ootad VII“ raames toimub kontsert Haapsalu Kultuurikeskuses reedel 

4. mail kell 19. Esinevad: The Road, Flammo, G-Powered ja Juha Heinonen. 

Koguduse kool alustab tööd sügisest, ettevalmistus algab mais. Koolitus on suunatud koguduse 

kaastöölistele ja seda viivad läbi Juha ja Anu Väliaho. Koolitus algab Nissis, Keilas, Haapsalus ja 

mujal. Programmi koordineerib EELK Misjonikeskus. Info: anu.valiaho@gmail.com või 

mk@eelk.ee 

Koguduse ekskursioon 19. ja 20. augustil teeme Peipsi äärde ja külastame ka vanausuliste 

asumala ja mitmeid luterlikke kogudusi (Türi, Põltsamaa, Mustvee, Kodavere, Torma). Soovijatel 

palutakse registreeruda võimalikult peatselt kantseleis Kooli 6, või tel 473 7166, 52 8063, e-

post haapsalu@eelk.ee Registreerimistasu on 10 €. Reisi lõplik maksumus sõltub sõitjate arvust. 

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

keskaegne klassituba on alates 1. maist avatud iga päev kl 10-16 ning juunist 10-18. T, 1. mai kl 12 

Linnuse avatud uste päeva avasõnad ja muusikapooltund. Avatakse kirikuvarade näitus, 

piiskoppide varandusekelder, mündipress. Palju huvitavaid ettevõtmisi. Avatud uste päeval on 

sissepääs tasuta. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee  

Muuseumiööl 19. mail on teema „Öös on kino“. Toomkirikus näeme mitmeid huvitavaid filme. 

Kristuspäev 28. juulil kell 14-16 toimub Tallinna Kirikute Nädala raames üritustesarja „Eesti 

palvetab“ peaüritus „Kristuspäev“. Tallinnasse Lilleküla staadionile oodatakse koguduste esindajaid 

igast vallast, linnast ja maakonnast, et mõelda palves oma maale ja rahvale. Korraldajateks on 

mittetulundusühing „Agape“ koos Šveitsi partnerite, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, Eesti 

Evangeelse Alliansi, EELK Tallinna praostkonna ja EELK Misjonikeskusega. Peakõnelejaks on 

praost Joel Luhamets. Musitseerivad Tõnis Mägi, Vox Clamantis, Orthodox Singers, 500-liikmeline 

ühendkoor, Kiievi Sümfooniaorkester ja mitmed teised. Lisaks sõnalisele ja muusikalisele osale on 

lippude tseremoonia. Kell 21.00 algab samas Israel Houghton’i kontsert (piletiga). 

Info: http://www.kristuspaev.ee/ 

Kutse Taizé noortekohtumisele Helsingis. 28.- 30. september 2012 toimub Helsingis Põhjamaade 

Taizé noortekohtumine, millest võtavad osa ka Taizé vennad. Kohtumisele on oodata tuhandeid 

noori Põhjamaadest, Baltikumist ja Venemaalt. See on võimalus veeta üks nädalavahetus koos Taizé 

vendade ja teistest rahvustest noortega. Osavõtumaks on 15 eurot, mis sisaldab toitlustamist ja 

majutust. Oodatud on noored vanuses 15 – 35 eluaastat. Haapsalu koguduse grupi liikmeid on 

mailto:haapsalu@eelk.ee
mailto:kristel.engman@eelk.ee
mailto:anu.valiaho@gmail.com
mailto:mk@eelk.ee
http://www.haapsalulinnus.ee/
http://www.kristuspaev.ee/
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valmis võõrustama ja majutama meie sõpruskogudus Haaga (endine Huopalahti). Kui soovid lugeda 

täpsemalt Taizé kohta, siis saad seda teha aadressil: www.taize.fr Helsingi ürituse kava on aadressil: 

http://www.taize.fr/en_article13613.html 

EELK Laste ja Noorsootöö Ühendus on saanud Tallinkilt väga soodsad laevapiletid. Noortele 

vanuses 15 -17a maksab edasi-tagasi pilet 13 € ja vanuses 18 – 35 22 €. Pakkumine kehtib, kui sa 

registreerud ja tasud laevapileti eest enne 29. maid EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse kaudu. 

Osalustasu 15 eurot tuleb maksta kohale jõudes. Laevapiletite raha ei kuulu tagastamisele. 

Registreeruda palun e-maili aadressil: mari-ann.oviir@eelk.ee või tiina.klement@hotmail.com 

Kirjuta oma telefoninumber ning sünniaeg ning tasu pileti eest arvele: EELK Laste- ja Noorsootöö 

Ühendus AS SEB Panka 10220035624014 märksõnaks: Taize, Helsingi.  

Haapsalust sõitjatel palun teatada osalemisest koguduse kantseleis või tsalumae@yahoo.com 

Kiriklikud talitused palume kokku leppida koguduse õpetajaga. 

Diakoonia annetusmüük (Kooli 6) on avatud .E, K, R kl 9.30-13.30. Saadaval on soodsalt laste 

ning täiskasvanute riided ja jalatsid. NB! Annetusmüük on teisipäeviti ja neljapäeviti suletud! 

Koguduse kantselei, Kooli 6, avatud E, K, R kl 9-15. Tel 473 7166, 52 8063, e-post 

haapsalu@eelk.ee Kohtumine koguduse õpetaja Tiit Salumäega on soovitav leppida eelnevalt 

kokku (tel. 52 80635). NB! Alates mai kuust on kantselei teisipäeviti ja neljapäeviti suletud! 

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/ 

 

 

ÜLESTÕUSMISPÜHAL TOOMKIRIKUS 

 
Esimese ülestõusmispüha hommikul toimus Haapsalu toomkirikus perejumalateenistus ja laste 

esitatud meeleolukas näitemäng. Jutustajate Karini ja Kristiinia (viimases reas paremalt teine ja 

kolmas) abiga jõudis kuulajate-vaatajateni vana legend sellest, kuidas munast sai 

ülestõusmispühademuna. Osatäitjatena ilmestasid jutustust Haapsalu Linna Algkooli ja lastekiriku 

lapsed ning muusikalise sära andsid koguduse lastekoori lapsed Sirje Kaasiku juhendamisel. 

Esimeses reas keskel peaosatäitjad Rahel (Katariina) ja Matteus (Maxentius). 

 

http://www.taize.fr/
http://www.taize.fr/en_article13613.html
mailto:mari-ann.oviir@eelk.ee
mailto:tiina.klement@hotmail.com
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
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KRISTLIK NOORTETÖÖ HAAPSALU KODUGRUPI NÄITEL 

 

Oleme Joel ja Signe Reinaru Lääne-Nigula kogudusest ning alates oktoobrist 2011 elame 

Haapsalus, et aidata kaasa kristliku noortetöö tegemisel.  

Juba pool aastat oleme igal kolmapäeval kogunenud noorte kodugrupina. Kohtunud oleme meie 

kodus ja meid on võõrustanud ka kodugrupi liikmed Brenda ja Leel. Kogunemiste eesmärgiks on 

üksteist paremini tundma õppida ning muredes ja rõõmudes üksteist toetada. Igal korral avame 

Piibli selleks uurida Jumala Sõna ja arutleda olulistel teemadel. Osaduses koos olles ei puudu ka 

ühine söömaaeg ja palve. Alguses oli meid kuus ning esialgu võis seda nimetada tüdrukute 

kodugrupiks, kuid praeguseks on meiega liitunud ka noormehi ja nüüdseks on kodugrupp kasvanud 

14-liikmeliseks. Kodugruppi kuuluvad valdavalt keskkoolinoored. 

 

 
 

On toimunud ka mõned sündmused, mis on suunatud väljapoole meie enda noortegruppi. 

Suurimaks ettevõtmiseks oli novembrikuus toimunud kultuurivahetuse programm, mille raames 

olid külas noored Ameerikast. Seda sündmust on kajastanud ka „Lääne Elu“. Jaanuari alguses 

toimus Pannkoogi lõuna, kuhu kutsusime kõiki oma sõpru ja tuttavaid. Selle ürituse märksõnadeks 

olid: maitsvad pannkoogid, huvitavad vestlused, hea muusika ja lauamängud. Peale seda on 

toimunud veel kaks noorteõhtut. Nüüd ootame huviga 4. mail toimuvat noorteüritust „Mida sa veel 

ootad 7,“ kus astuvad üles bändid Flammo, The Road ja G-Powered. Tule sina ka sellest osa saama!  

      

Joel Reinaru joel@agape.ee  

Signe Reinaru signe@agape.ee  

 

PRAOST VELI-MATTI HYNNINEN JÄI PENSIONILE 
 

EELK peapiiskop Andres Põder andis pühapäeval, 29. aprillil Loviisa luterlikus kirikus 

toimunud pidulikule tänujumalateenistusele järgnenud koosviibimisel üle EELK 

koostöömedali Loviisa koguduse õpetajale praost Veli-Matti Hynninenile. 

Pühapäeval, 29. aprillil teenis viimast korda oma kogudust praeguses ametis Loviisa Soome 

koguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen. Tundeküllases jutluses julgustas praost Hynninen 

mailto:joel@agape.ee
mailto:signe@agape.ee
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esmalt rõõmustama Issandas, sest Kristuse ülestõusmisest tulenev rõõm on midagi, mida ükski vägi 

võtta ei saa. Seejärel vaatas praost tagasi 32 aastale Loviisa koguduses ja tänas kogudust ning kõiki 

kaasteelisi ja sõpru. Kolmanda teemana toonitas praost hetkede kohtumiste ja kokkusaamiste 

ainulaadsust ja tähtsust. „Iga kokkupuude on oluline. See jätab jälje,“ nentis praost Hynninen. Seda, 

et praost Hynninenil on oma õpetaja-aastatel olnud tuhandeid ja tuhandeid kokkupuuteid väga 

erinevate inimestega erinevatest eluvaldkondadest kinnitas muuhulgas arvukas kirikuliste hulk.  

Jumalateenistuse lõppedes andis Helsingi piiskop Irja Askola praost Hynninenile üle Soome 

presidendi poolt omistatud aunimetuse kamarineuvos tunnustusena praost Hynnineni tegevusele 

kirikliku ja ühiskondliku elu erinevates valdkondades. Koosviibimisel oli praost Hynnineni ja 

abikaasa Camilla tänajate järjekord pikk. EELK peapiiskop Andres Põder andis üle EELK 

koostöömedali tunnustusena EELKle osutatud teenete ja kahe kiriku suhete edendamisele 

kaasaaitamise eest.  

Kuna Loviisa kogudus on EELK Haapsalu Püha Johannese sõpruskogudus, siis edastas 

allakirjutanu Haapsalu koguduse teenetemärgi kavalerile praost Hynninenile Haapsalu koguduse ja 

õpetaja Tiit Salumäe tervitused auaadressi näol, millele olid alla kirjutanud ka paljud koguduse 

liikmed. 

Tänu- ja tervituskõnedes iseloomustati praost Hynnineni kui pühendunud, väga laialdaste huvidega 

aktiivset vaimulikku, kes on ennast teostanud samaaegselt mitmetes kiriklikes ja ühiskondlikes 

valdkondades. Piiskop Askola sõnul on praost Hynnineni puhul tegemist tulihingelise võrgustujaga 

juba pikka aega enne seda, kui sõna „võrgustumine“ hakkas jõudma tavakasutusse ja erinevatesse 

strateegiapaberitesse. Hynninen on läbi ja lõhki Euroopa kodanik, rahvusvaheliste suhete arendaja. 

Praost Hynninen tõdes, et elu on nii suur saladus, mille mõistmiseks ei piisa ühest elueast. 

Loodetavasti on nüüd, olles vaba vaimuliku igapäevastest töödest-tegemistest, rohkem aega neid 

saladusi uurida ja tundma õppida. 

 

 
 

Fotol õnnitlen peapiiskop Andres Põder oma sõpra, praost Veli-Matti Hynnineni. 

 

Kristel Engman (tekst ja foto) 

EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja 
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 Veli-Matti Hynninen sündis 15. jaanuaril 1944 Enonkoskel Soomes. Ordineeriti preestriks 

1972. Loviisa koguduse õpetaja alates 1980. aastast.  

 Asutas 1987. aastal erinevate rahvaste ja kultuuride kohtumispaigana tuntud Loviisa 

Rahufoorumi ja on olnud selle aktiivne eestvedaja. Rahufoorumitel on regulaarselt osalenud 

ja kaasa teeninud ka Haapsalu koguduse vaimulikud, ilmikud ja muusikakollektiivid.  

 1990. aastal sõlmiti Haapsalu ja Loviisa koguduste sõpruslepingule. Praost Hynninen on 

olnud ka kahe sõpruslinna, Loviisa ja Haapsalu, suhete üks algatajatest ja edendajatest.  

 Veli-Matti Hynninenile on omistati 2008. aastal Haapsalu Püha Johannese koguduse 

teenetemärk märkimisväärsete teenete eest Haapsalu koguduse töö toetamisel ja Haapsalu 

tuntuks tegemisel. 1999. aastal soetati Haapsalu kogudusele laagrikeskus Koopa talu Loviisa 

ja Huopalahti koguduse toetusel. Hynninen on palju kordi külastanud Haapsalut ja 

jutlustanud koguduse pidupäevadel.  

 Tuntud ja hinnatud on Hynnineni esinemised raadios ja mujal ajakirjanduses.  

 Praost Hynninenile on tema erinevates ülesannetes olnud toeks abikaasa Camilla, keda 

kindlasti ka paljud Johannese Sõnumite lugejad teavad-tunnevad.   

 

NATUKE NALJA 

 

Visitatsioon 

 

"Te näete nii rõhutud välja," ütleb üks mees oma küla pastorile. "Kas teil on muresid?" 

"Või kas mul on muresid?" vastab see. "Homme tuleb piiskop visitatsioonile." 

"Mis asi see visitatsioon on?" 

"Ühele vastabiellunud mehele nagu teie, võin ma seda seletada nii: kui teile tuleb külla äi, on see 

visiit, aga kui ämm, siis saab visiidist visitatsioon." 

 

 

MAI JUHTSALM JA PALVE 

Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb,  

seda ma ei aja välja. 

Johannese 6:37 

 

Ma tulen täna Isa juurde, 

ma tulen täna Poja juurde, 

ma tulen võimsa Püha Vaimu juurde. 

Ma tulen täna Jumalaga, 

ma tulen täna Kristusega, 

ma tulen lahke, lohutava Vaimuga. 

 

Täis Jumalat ja Vaimu ja Jeesust 

pealaest 

jalatallani, 

tulen ma oma väärikusega, 

tulen ma oma tõotusega, 

tulen ma Sinu juurde, Jeesus. 

Jeesus, hoia ja varja mind. 
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SÜNNIPÄEVAD MAIS 

 

1. mai Mai-Ellen Koop 70 

 Rutt-Regina Kelviste 60 

 Saima Lillep 55 

 Ants Murd 

 Maie Soon 

 Mai Nuudi 

2. mai Maret Peikel 

 Aase Saareväli 

4. mai Tõnis Teller 

5. mai Aet Peterson 

 Kaili Saarkopli-Kõre 25 

6. mai Tõnis Vare 

 Jane Möll 

7. mai Heli Murik 

 Eva Reede 

 Kaido Erik 30 

9. mai Maie Juur 

10. mai Janelin Reimets 20 

11. mai Aidi Vallik 

13. mai Anu Karm 

14. mai Rene Tammo 

17. mai Hardi Lämmergas 

 Keity Kurst 

 Maxwell Konstantin Weyandt 

19. mai Valeri Valikov 60 

 Andres Eesmäe 

20. mai Helmi Antsi 89 

 Lembit Ruuben 80 

22. mai Marianne Kariste 

23. mai Diana Hübinette 

 Kaire Lazarev 

24. mai Margus Schasmin 

26. mai õpetaja Peeter Paenurm 45 

 Merle Loodus-Adamson 

 Katrin Kaasik 

27. mai Meeri Mutso 88 

28. mai Milvi Pärn 

 Thomas Sägi 

29. mai Helmi-Rosalie Kütt 90 

 Sirje Ehala 

 Olavi Post 

 Keiu Barndõk 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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EELK HAAPSALU PÜHA JOHANNESE KOGUDUS 

 

Koguduse kantselei Kooli tänav 6 on avatud E K 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. 

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 paljudele huvilistele e-posti kaudu. Selleks palume anda teada e-posti aadress koguduse 

kantseleisse. 

 

mailto:lydia.kalda@hotmail.com
mailto:mariastrauss@gmx.de

