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EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus 

VEEBRUAR 2013 
 

Oleme näinud ühe riigi kujunemist. 
 

1989. aasta jaanuaris küsiti minu käest, kas tahaksin võõrustada üht Eesti kirikuõpetajat ja tema 

abikaasat ning võimalusel korraldama Korsnäsi koguduse liikmetega kohtumisõhtu. Kuni 1980. 

aastate keskpaigani ei teadnud meie piirkonnas elavad inimesed eriti palju Eestist. Nõukogude Liitu 

peeti tihtipeale üheks suureks riigiks ja meieni jõudsid uudised Moskvast ning Leningradist. Erand 

oli 1986. aasta, mil õppisime tundma Tšernobõli linna nime. Glasnost ja perestroika olid kaks 

venekeelset sõna, mida lugesime 1980. aastail uudistest. Koos Gorbatšovi–aja muudatustega 

hakkasid meieni jõudma uudiseid ja infot ka selle suure riigi teistest osadest. Seega, kui meile 

pakuti võimalust vastu võtta külalisi, kes oskasid rääkida, milline on tegelik olukord Eestis, olime 

loomulikult elevil ja huvitatud.  

Kirikuõpetaja, keda võõrustasime, oli Tiit Salumäe koos abikaasa Liaga. Sel jaanuarikuisel õhtul 

kuulsime, et kogudustes on uuesti alustatud pühapäevakooli tegevusega, et inimesed julgevd taas 

lasta ennast ja oma lapsi ristida. Otsustasime teha vastukülaskäigu Eestisse ja Haapsallu niipea kui 

võimalik. Meie külaskäik sai teoks juba sama aasta septembris. Meile kõigile oli see justkui ühe 

seikluse algus ja harukordne kogemus. Kohtusime rahvaga, kes võitles selle nimel, et jälle tõusta 

tuhast. Jõu ja julguse said nad oma kultuurist ning tugevast soovist olla uuesti omaenda peremees. 

Räägiti laulvast revolutsioonist, mis kulmineerus 1991. aasta augustis. Kuulsime sõjaväe ja tankide 

tulekust Tallinna, aga et telefoniliinid ei töötanud, puudus meil teadmine, milline on olukord 

Haapsalus. Suur impeerium väikese eesti rahva vastu! Täpselt nagu hiiglane Koljat seisab karjane 

Taaveti vastu. Keegi ei uskunud, et Taavetil oleks selles olukorras võimalust. Kuid need, kes jäävad 

kindlaks oma veendumustele ja identiteedile, on tugevamad kui need, kellel on toores võim.  

Eesti iseseisvus taastati verevalamiseta, ühise tahte ja kultuuri jõul. Selle juures oli veel üks 

tähelepanuväärne komponent.  

Praegusel ajal ei kuule enam kuigi tihti neid ilusaid ülevaid isamaalisi laule. Et ühte riiki üles 

ehitada, ei piisa ainult võõra võimu alt vabaks saamisest. Vaja on ka kokku sobitada mitmesugused 

rahvus– ja huvigrupid. Vaja on üles ehitada õiglane ühiskond, kus igaühele on koht. Riigi tegelik 

kujunemine toimub argipäeva kaudu, kuid see töö jääb sageli nähtamatuks. Aeg pärast taas 

saavutatud iseseisvust ei olnud eesti rahvale lihtne. See oli keeruline aeg, mil sageli oli puudus isegi 

kõige tavalisemast, igapäevaseks eluks vajalikust. Nii meie Korsnäsist kui ka paljud teised tahtsid 

aidata ja toetada võimaluste piires. Tahtsime aidata nii materiaalselt kui ka vaimselt. Meie toetus 

õnnestus mõnikord paremini, mõnikord mitte nii hästi, kui olime soovinud. Loodame siiski, et 

saime olla teiega oma mõtteis ja palveis.  
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Eesti luterlik kirik ja kogudused on elanud ja tegutsenud nende keeruliste ajaloosündmuste ajal. 

Seisnud katsumuse ees, kuidas jääda püsima ateistliku ühiskonnakorra ajal. Järgnes paljude 

inimeste uudishimulik otsingute aeg. Kirikuõpetajad, koguduse töötajad ja vabataktlikud töötegijad 

on läbinud ajalõigu, mil nad kõigepealt olid soovimatu element ühiskonnas, seejärel mõnda aega 

olnud suure ühiskondliku tähelepanu all, kutsutud ja nõutud külalised kõikvõimalikel üritustel ning 

nüüdseks saanud kõrvuti teistega ühiskonna tavapäraseks osaks. See kehtib ka koguduste kohta, kus 

pärast neid keerulisi ja elevust tekitavaid aastaid tuleb iga päev korraldada ja arendada koguduse 

elu, olla misjonäri ja diakooniatöötajana nähtav oma kogukonnas, hoolitseda oma kiriku ja selles 

oleva kultuuripärandi eest. Selleks tegevuseks tuleb meil leida vahendeid. Rääkides vahendeist 

mõeldakse esimese asjana rahast, kuid rahast üksi ei piisa. „Raha on probleem nii vaestele kui ka 

rikastele,” ütleb üks meie vanasõna. Eelkõige vajame oma kogudustes ja kogu ühiskonnas inimesi, 

kel on soov midagi teha, kes on pühendunud nii oma mõtetes, südames kui ka tegudes ja seega 

elavad kui Kristuse ihu. Teie kogudus väärib suurt tunnustust selles mõttes.  

 

Meie õnnesoovid Eestile Iseseisvuspäeva puhul 24. veebruaril! Sellest, kuidas teie riik saavutas oma 

iseseisvuse 1918. aastal, võime lugeda vaid ajalooraamatuist. Kuid jälgida ja kaasa elada teie riigi 

isesesvuse taastamist ja sellele järgnenud arengut nii lähedalt on olnud erakordne kogemus. Jumal 

õnnistagu Eestit ja Eesti kirikut! 

 

Guy Kronqvist 

Korsnäsi koguduse õpetaja 

 

KORSNÄSI KOGUDUSEST. 

Korsnäsi kogudus asub Soome läänerannikul, 400 km Helsinkist ja Vaasast 50 km lõuna pool. 

Oleme maakogudus, kuhu kuulub umbes 1900 liiget. Meie piirkonnas räägitakse põhiliselt rootsi 

keelt. Vaid meie koguduse 60 liikmel on soome keel emakeel. Sellest tulenevalt käib ka koguduse 

tegevus rootsi keeles.  

Jumalateenistusel osaleb meil keskmisel 50 inimest. Jumalateenistusliku elu kõrval on koguduses 

mitu väiksemat tegevusringi. Suvisel ajal korraldame koguduse suvekodus Strandhyddan’is 

mitmesuguseid kokkusaamisi, need on meie koguduse liikmete hulgas populaarsed. Palju 

tähelepanu pühendame koolilaste kaasamisele koguduse tegevusse. See pole aga sugugi kerge, sest 

kui nad on leerikooli lõpetanud, kolivad nad tavaliselt suurematesse linnadesse, et edasi õppida.  

Korsnäsi kogudus püüab oma ettevõtmistes olla avatud rahvusvahelistele kontaktidele ja 

kultuuridevahelistele sidemetele. Oleme pühendunud misjonitöö toetamisele, sõpruskoguduste tööle 

ja rahvusvahelistele abiprojektidele, kuigi meie rahalised võimalused ei ole suured. Meie koguduses 

on väike rühm sisserännanuid ja pagulasi, keda me kaasame oma koguduse tegevusse.  

Kogudusel on 6 täiskohaga töötajat: kirikuõpetaja, organist, laste- ja noortetöö juht, diakoniatöötaja, 

majandusjuht ja kirikuteenija. Meie kirik on 1831. aastal ehitatud puukirik. Kogudusemaja ehitustöö 

lõppes ja maja õnnistati 2011. aasta nelipühal. Meie rõõmuks sai sellest olulisest päevast koos 

meiega osa ka delegatsioon Haapsalust eesotsas Tiit ja Lia Salumäega.  

* * * * * 

Tähistame peagi Eesti Vabariigi asutamise 95. ja taasiseseisvumise 22. aastapäeva. Alljärgnevaga 

avaldame kunagise tuntud kiriku - ja poliitikategelase
1
, kirikuõpetaja ja usuõpetaja Leopold 

Raudkeppi (1877-1948) artikli, mis ilmus Eesti Vabariigi 20. aastapäeva eelõhtul, 23. veebruaril 

ilmunud Ristirahva pühapäeva Lehes (23.02.1938, lk 3-4, Eesti Kiriku lisa). Küllap leiab iga lugeja 

toonastest järeldustest ja mõtetest nii mõndagi tuttavlikku mõeldes Eesti Vabariigi käekäigule 

viimase paarikümne aasta jooksul. 

                                                 
1
 L. Raudkepp kuulus Kristliku Rahvaerakonna esindajana I riigikogu koosseisu olles riigikogu abisekretär.  
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MEIE EDU 20 AASTA JOOKSUL. 

 

Kahekümnes iseseisvuse aasta on kätte jõudnud. On möödunud peaaegu ühe inimpõlve iga. 

Vabadussõjaajalised lapsed on võrsunud täiskasvanuiks, kes ikka rohkem muutuvad meie rahva ja 

riigielu kandjaiks. On jõutud ajajärku, mis sootuks teine on kui endine Eesti aeg. Meie rahva 

olukord on olemuselt ülisügavalt muutunud. Kõik on muutunud vastupidiseks sellele, mis oli. 

Jäänud on ainult elav rahvas, selle vaimsus ja hinges on püsivaid, kättesaamatuid sidemeid, mis teda 

ühendavad minevikuga. See rahvahinge pidev osa ja ka parem osa on üle tulnud minevikust 

tulevikku. Seda ühendavat osa unustatakse küll väga tihti, mis pole hea ja mille tõttu mõnede 

mõtteviis kipub kujunema pinnapealseks. Kuid viimase viie aasta sündmused on ka selles suhtes 

teinud süvendavat tööd.  

 

Rahva ajalugu tuleb võtta tervikuna, mitte tükkidesse raiutuna. Rahvaelu tervik pole oma arengutes, 

nagu teada, sirgjooneline. Selles on tõuse, selles on mõõnu, selles on looki, käändeid ja äkilisi 

pöördeid. Tähtis üle kõige on aga, kas üldsuund, ütleme sajandite jooksul, läheb kas üles või alla.  

 

Ka meie möödunud kahtekümmet vabaduseaastat tuleb hinnata sellelt seisukohalt. Võime rõõmsa 

meelega ütelda, et meie kakskümmend aastat on läinud üldjoontes ülespoole. Jah, nüüd on meil 

rõõmu, aga muresid on olnud väga palju, kusjuures hädaohud pole jäänud kaugele. See on nüüd 

möödas. Langenud on meist ja alla murenenud nagu mingisugune raskesti rõhuv mägi. Et aga nüüd 

ka edaspidi tuleb olla valvel, seda teab iga eestlane.  

 

Kõik see pole olnud juhuslik sündmustik, vaid sellel on olnud omad põhjused. Need pangu meid 

mõtlema – nad ongi seda juba teinud. Igal teadlikul rahval peab olema oma mõtlemislaad – s.o 

põhjuste ja tagajärgede äratundmine ja ka võimalikult suur ettenägemine. Mõtlemise harjutus ei 

kuulu ainult koolile või ülikoolile. Mõtlemine on ka tegeliku elu tõmbejoon, ja mõttele järgnegu 

tegu. /…/ 

 

Tuleb ju ennast võrrelda ka teistega, et mõtelda ja järeldada ilma, et pime eneseuhkus meid tohiks 

haarata. /…/ Me ei taha ära anda oma head annet – arukust. See tegi oma esimese suure katse 

Euroopa ees, kui tuli olla diplomaadiks ülikeerulises seisundis: Vabadussõjas tuli end kaitsta 

enamlaste, landesveeri ja loodearmeelaste vastu, tuli end kaitsta lääne suurriikide diplomaatia vastu, 

tuli leida ühiseid jooni Soome, Läti ja teiste naaberriikidega. Selle raske ülesande lahendamises tuli 

ilmsiks meie juhtivate meeste ja meie mõttelaadi suur ja iseseisev arukus. 

 

Meie rahva hingelaadis näib olevat palju arukust. Toimitakse tasa ja targu. Tahaksime arvata, et 

kõrvalekaldumised säärasest arukusest olid ajutised, tekkisid osalt väljastpoolt tulnud mõjutustel. 

Selles mõttes on möödunud kakskümmend aastat meile olnud õppeajaks kõigil aladel – just ka 

vaimu-, usuelu – ja eluviisi aladel. 

 

Eesti endiselt põlvelt saadud arukus on tüse – tema juured ulatuvad rahva hinge põhja. Möödunud 

aastatel on siin tahetud teha väljajuurimise tööd. Need on äpardunud, mida võis umbes ette näha. 

Aga katsed tuli läbi teha, et tagasi jõuda o m a juurte ja kännu juurde. Tuli otsida, vaadata ja 

proovida paarkümmend aastat.  

 

Kui õppetöö on tehtud, asub rõõm rinda. Olgu õnnistatud nüüd selline rõõm, mida üle elame. Oleme 

edu keerkäigud läbi teinud ja läbi näinud. Süda on läinud kergemaks ja arukus targemaks.  

 

Meie elu tervenemine ja rahuldustunne on ülemaalised. Jõuline algus on tehtud, häid ja 

tagajärjekaid rühkimisi paremuse poole on olnud, on edasi jõutud. Raskest algusest, painavatest 

muredest on jõutud edu kõrgustele. Ei saa ega tohi enam allamäkke minna.  
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See armas Jumal nüüd,  

ka võtku muret kanda, 

meil rõõmsaid südameid 

ja kallist rahu anda.  

 

Ta pidagu meid ka 

siin ülal armsasti.  

ja võtku hädadest, 

meid päästa heldesti.   

 

Leopold Raudkepp (1877 – 1948) 

 

KOGUDUSE TEGEVUSEST AD 2012. 
 

Koguduse liikmete üldarv aasta lõpuks oli Koguja andmebaasi järgi 2520. Liikmemaksu tasus 278 

isikut ja täiskogu liikmete arv oli 251. Haapsalu linna registri andmetel oli elanikke 1.01.2013 

11078. 2012.a. rahvaloenduse andmetel oli elanike arv 10251. Inimeste arv linnas väheneb igal 

aastal ja toob paratamatult muudatused nii linna elus kui ka koguduses.  

Koguduse nõukogu liikmed olid: Kristi Ainjärv, Malle Allmere, Andres Ammas, Ülo Birnbaum, 

Alari Engman, Indrek Huul, Lehte Ilves, Teno Ilves, Endel Jets, Kädi Jõgi, Heinar Kaasik, Sirje 

Kaasik, Heino Kahem, Indrek Kalda, Aita Kaur, Mai-Ellen Koop, Madis Kütt, Ingrid Laasi, Triin 

Laasi, Lauri Luik, Jane Madi, Andri Meriloo, Tõnis Padu, Jaanus Rankla, Sulev Saareväli, Lia 

Salumäe, Raul Tammet, Riina Teller, Leini Vahtras, Aidi Vallik. 

Juhatuse liikmed olid: esimees Madis Kütt, aseesimehed Tõnis Padu ja Raul Tammet, liikmed Lehte 

Ilves, Kädi Jõgi, Heinar Kaasik, Ingrid Laasi, Sulev Saareväli ning ameti poolest koguduse õpetaja 

Tiit Salumäe. Juhatus pidas 10 koosolekut ja langetas 65 protokollilist otsust. Otsustest nimetan: 

lepingute kinnitamine; taotluste esitamine toetuste saamiseks; projektide aruannete kinnitamine; 

Jaani kiriku remondiga seotud küsimuste otsustamine; koguduse nõukogule materjalide 

ettevalmistamine (majandusaruanne 2011, eelarve 2012, koguduse maksude kehtestamine); 

koguduse tegevuskava koostamine; juhatuse liikme Sulev Saarevälja kandidatuuri esitamine 

koguduse nõukogule teenetemärgiga autasustamiseks. 

Revisjonikomisjon töötas koosseisus: Ülo Birnbaum, Jaanus Rankla, Endel Jets (esimees). 

Sinodi saadikud olid Lia Salumäe ja Lehte Ilves ning asemikud Anneli Ammas ja Mai-Ellen Koop. 

Koguduse töötajad ja vabatahtlikud abilised: 

Koguduse õpetaja Tiit Salumäe; abiõpetaja Katharina Ufholz, Saksa Evangeelse Kurhessen-

Waldecki sõpruskiriku õpetaja (2.10.2011-14.10.2012; õpetaja Kari Tynkkynen, õpetaja Kristel 

Engman mag. theol., EELK Lääne praostkonna vikaarõpetaja. 

Abiline jumalateenistustel on Teno Ilves. 

Kirikumuusikud: Organist, segakoori ja toomkoori dirigent Lia Salumäe; laste- ja toomkoori 

dirigent Sirje Kaasik. 

Praostkonna ja koguduse sekretär Lydia Kalda; majandusjuhataja Madis Kütt; raamatupidaja Indrek 

Huul; kirikumees Arnold Korjus; kirikukontsertidel on avanud uksed Heino Kahem. Suvel oli kirik 

turistidele avatud, valvuriteks olid Mai-Ellen Koop ja Evi Eichler. Kiriku koristamist korraldasid 

vabatahtlikud Õie Treve, Milvi ja Kaarel Pärn Lia Salumäe juhtimisel. Suvel hoidsid kiriku puhtana 

valvurid. Perenaine nii kantseleimajas kui jaanimajas on Leida Niinemäe. Kiriku kaunistab alati 

kaunite lilledega Jane Madi. Suur osa koguduse tööst on võimalik ainult tublide vabatahtlike abil. 

Jumalateenistuslik elu kiriklikud talitused. 

Aruandeaastal peeti 69 põhikorraga jumalateenistust. Kokku peeti 180 jumalateenistust, kontserti, 

piiblitundi ja palvust.  
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Ristiti 34 inimest (2011. a. 34; 2010. a 37).  

Konfirmeeriti 12 inimest (2011. a. 7; 2010. a 15). 

Laulatati 12 paari (2011. a. 6; 2010. a 6). 

Maeti 12 surnut (2011. a. 16; 2010. a 14).  

Muud talitused. Kodune armulaud, haige salvimine, Maxima kaupluse õnnistamine, Läänemaa 

Memento Ühingu lipu ja Haapsalu Muusikakooli lipu õnnistamine, Haapsalu Hoolekandekeskuse 

(endise Lastekodu) uue peahoone nurgakivi panemine, mälestuspalvus Väikelastekodu põlengu 

esimesel aastapäeval jms. 

Töövaldkonnad. 

Muusikatöös osaleb ühtekokku 59 inimest. Kooriharjutusi peeti 252 tundi. Toomkirikus ja Jaani 

kirikus oli kokku 49 kontserti. Segakooris on kokku 25 lauljat. Toomkooris laulis 23 lauljat. Aasta 

esimesel poolel laulis lasteansamblis 12 last. Augustis toimus reis Saksamaale Rendsburgi ja 

Hamburgi. Alates septembrist laulab ansamblis 5 last. Sirje Kaasik loodab, et tuleb lauljaid juurde. 

Kodukülastusi tegi õpeta 35. Annetusmüük on aruandeaastal püsinud varasemal tasemel. Eakate 

teetund koguneb reedeti jaanimajas. Tööd koordineerib Lia Salumäe, teed keedavad ning katavad 

laua Evi Süsi ja Malle Allmere.  

Lastekiriku õpetajad olid Riina Teller (kuni sügiseni), Lydia Kalda, Maria Strauss ja Sigrid Veske. 

Lastekirik koguneb kuu teisel pühapäeval. Suursündmuseks oli Ülestõusmispühadel laste näidend. 

Tore, et õpetajad on suutnud lastega iga kord esitada tunnis õpitud laulu ka kogudusele.  

Sanatoorese kooli pühapäevakooli tunnid toimusid vastavalt kokkuleppele kooli huvijuhiga. Lapsed 

on väga jutukad ja osalevad aktiivselt tundides. Tööd tegid: Lia Salumäe, Joel ja Signe Reinaru, 

Aide Leit-Lepmets, Mari-Lii Runta ja Pille Mänd. 

Joel ja Signe Reinaru, kes töötavad misjoniorganisatsioonis Agape pidasid noortetöö alal 

kodugruppe. Leeritundides käsitleti järgmisi teemasid. Piibel, kirikumuusika, kirikuruum ja 

jumalateenistus, patt ja piht, leerilastele anti ülesandeks iseseisva tööna koostada referaat EELK 

väljatöötatud leerikava teemal. Positiivne on, et koolid peavad jõulude puhul kirikus palvuse. 

Õpilased esitasid laulukava ja kõnelesid koolijuhid. Oluliseks koolituseks koguduse kaastöölistele, 

lauljatele ja huvilistele oli koguduse kahepäevane sõit läbi Eesti Peipsi äärsetesse vanausuliste 

küladesse. Tutvuti mitmete kirikute ja kogudustega. Õpetaja tutvustas kiriku ajalugu ja Tõnis Padu 

arhitektuuri- ja kunstiajalugu.  

Avalikud suhted 

2008. a. septembrist on Haapsalu toomkirikus, koguduse kantseleis ja Jaani kirikus iga kuu uue 

infoga teabestend - Johannese Sõnumid. Materjalid saadetakse postiloendi alusel välja enam kui 

pooleteistsajale soovijale e-postiga. Alates oktoobri kuust on kogudusel kodulehekülg 

(http://www.eelk.ee/haapsalu/). Lääne Elu kajastas uudistes koguduse elu ja annab kirikuteated. 

Kogudus annab juba aastaid välja kaks trükitud koguduse lehte – nelipühaks ja lõikustänupühaks. 

Lääne praostkonna väljaandena ilmus “Scripta Annalia 2012”. Ajalehe Eesti Kirik on jätkuvalt 

kajastanud Haapsalu koguduse elu ja pikem usutlus oli juhatuse esimees Madis Kütiga. Eesti 

Raadio vaimulikud saated teenivad niihästi misjoni kui ka sõnakuulutuse eesmärki. Tööd on 

jätkanud Haapsalu Pereraadio. Paljud koguduse liikmed on ustavad Pereraadio kuulajad ja teevad 

selle töö heaks ka annetusi. Teletöö on kirikule väga tähtis. Aruandeaasta neljandal advendil tegi 

ETV saare Tiit Salumäe perekonna jõuluvalmistustest. Jõuluõhtu jumalateenistus kanti üle Lääne-

Nigula kirikust.“Aktuaalne kaamera” on endiselt kajastanud kiriku uudiseid ka Haapsalust tänu 

kohaliku korrespondendi Ivar Soopani aktiivsele tööle.  

Tulude ja kulude üldülevaade.  

Kogudusele kuuluva vara väärtus oli aasta alguses 1021116,63 €. Rahalisi vahendeid oli 3957,63 € 

Haapsalu Koguduse Varahalduse osakuid 2556,47 €. Koguduse eelarves oli planeeritud tulusid 

47066,84 € ja kulusid 50525,43 €. Kokku olid tulusid 51183,39 €. ja kulusid 47308,98 €. 

Aruandeaasta lõpuks oli koguduse varade väärtus 1034989,75 €. 

KROONIKA 2012 

24. 02 – Eesti Vabariigi 94. aastapäev. Kontsert-palvus Jaani kirikus ja miiting vabadussamba juures. 

25. 03 - Küüditamise 63. mälestuspalvus ja Haapsalu Memento lipu pühitsemine. 

http://www.eelk.ee/haapsalu/
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8. 04 – Ülestõusmispühadel esitasid lapsed ülestõusmispühade näidendi.  

27. 05 –Peapiiskop andis EELK Teeneteristi III järgu ordenid Tõnis Padule ja Lia Salumäele ning 

EELK aukirjad õpetaja Kristel Engmanile; Malle Allmerele, Lehte Ilvesele ja Mai-Ellen Koopile. 

11.-15. 07 - Haapsalu XIX Vanamuusika Festival. 

15. 07 – Haapsalut külastas parun Volker von Buxhoeveden perega. 

25.-29. 07 - XIX rahvusvaheline Haapsalu Keelpillifestival. 

28. 07 – Kristuspäeva üritustel Tallinnas Lilleküla staadionil oli kaastegev toomkoor. 

19.-20. 08 – Koguduse ekskursioon Peipsi äärsetesse kogudustesse ja tutvumine vanausuliste 

traditsiooniga. 

14. 10 – Lõikustänupühal pidas õpetaja Katharina Ufholz viimase jutluse enne tagasi pöördumist 

Saksamaale Evangeelsesse Kirikusse Kurhessen-Waldeckis. 

1. 12 – advendiküünla süütamine. Kirikukontserdi andsid Kose ja Haapsalu naiskoor. 

27. 12 – Johannesepäeva kontsert-aktus. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teeneteristi sai 

Sulev Saareväljale. 

Väljaanne „Scripta Annalia 2012“ sisaldab mitmeid ülevaateid koguduse elust. Jooksev 

informatsioon veebilehes „Johannese Sõnumid.“ 

 

2012 aastast meenutan: 

 Jaani kiriku taaskasutuselevõtmine. 

 Järjest olulisemad on terviseprobleemid. 

 Tänu abikaasale ja lastele abi ja toetuse eest ning rõõm lastelastest. 

 

Lühiaruande koostas õpetaja Tiit Salumäe 

 

 

KOGUDUSE TEGEVUSKAVA VEEBRUARIS 

 

Täpsemalt loe http://haapsalu.eelk.ee 

 

R, 1. veebruar kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

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

Lossiplatsil ja järgneb kontsert Jaani kirikus, musitseerivad Haapsalu Muusikakooli õpilased. 

Kõnelevad Kaitseliidu Lääne maleva pealik Arnold Juhans ja õp. Tiit Salumäe. 

P, 3. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala sõna külv. Teenivad 

õpetaja Tiit Salumäe ja diakon Peeter Krall (jutlus). Koguduse nõukogu ametisse õnnistamine. 

Laulab toomkoor; kl 12.30 koguduse nõukogu koosolek (Jaanisaal). 

E, 4. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 5. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

R, 8. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl 15 eakate teetund (Jaanisaal). 

P, 10. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jumala armastuse ohvritee. 

Teenib õpetaja Kristel Engman; kl 11-12.15 lastekirik ehk pühapäevakool (Jaanisaal). 

E, 11. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 12. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 13. veebruar kl 18 palvepäev ja kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Inimene. Õpetavad Anu ja 

Juha Väliaho. 

N, 14. veebruar kl 19 kirikukontsert (toomkirik). Esineb koor Regency Voices Inglismaalt. Dirigent 
Deborah Griggs. Orelil Robin Baggs. Kavas Händeli, Purcelli ja Elgari muusika. Sissepääs: vaba 
annetus. 

http://haapsalu.eelk.ee/
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R, 15. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 17. veebruar kl 11 jumalateenistus armulauaga (Jaani kirik). Teema: Jeesus - kiustaste võitja. 

Teenivad õpetaja Peeter Krall ja Teno Ilves. 

E, 18. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 19. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 20. veebruar kl 16 väikelastekodu põlengu 2. aastapäeva mälestuspalvus (Jaani kirik). Teenib 

õpetaja Kristel Engman. 

R, 22. veebruar kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik). 

P, 24. veebruar kl 11 Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-jumalateenistus 
(toomkirik). Kõnelevad Lääne maavanem Innar Mäesalu ja praost Tiit Salumäe. Laulab neidudekoor 
Canzone. Kl 12 miiting vabadussamba juures Lossiplatsil. 

E, 25. veebruar kl 17.30 segakoori proov (Jaanisaal). 

T, 26. veebruar kl 19 toomkoori proov (Jaanisaal). 

K, 27. veebruar kl 18 Kogudusekool (Jaanisaal). Teema: Jeesus Jumal ja inimene.  

Õpetavad Anu ja Juha Väliaho. 

 
 

VEEL INFOT 

 

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

 

Koguduse täiskogu valis nõukogu valimiseks järgmises koosseisus: Kristi Ainjärv; Malle 

Allmere; Alari Engman; Indrek Huul; Lehte Ilves; Teno Ilves; Endel Jets; Kädi Jõgi; Sirje Kaasik; 

Indrek Kalda; Aita Kaur; Mau-Ellen Koop; Madis Kütt; Tiia Laar, Ingrid Laasi; Triin Laasi; Lauri 

Luik; Jane Madi; Andri Meriloo; Tõnis Padu; Jaanus Rankla; Raul Tammet; Leini Vahtras; Aidi 

Vallik, Mare Tereping; Sigrid Veske; Maria Strauss; Signe Saviir; Angeliina Schwindt ja Mati 

Talbonen. Auliikmeteks valiti Heino Noor; Evi Süsi; Ülo Niin; Anneli Ammas; Arnold Korjus; Lia 

Salumäe ja Sulev Saareväli. Ameti poolest kuulub nõukogusse õpetaja Tiit Salumäe.  

Kutsun kõiki nõukogu liikmeid ja auliikmeid koosolekule 3. veebruaril. Koosolek algab 

jumalateenistuse ja nõukogu ametisse õnnistamisega Jaani kirikus kell 11 ja jätkub 

koosolekuga jaanisaalis. Valitakse juhatus ja teised ametid ning võetakse vastu koguduse 

2012. aasta tegevuse ja majanduse aruanne ning 2013. aasta eelarve. 

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

keskaegne klassituba jm on avatud ettetellimisel. Vaata lisa www.haapsalulinnus.ee Kirik on avatud 

peaukse kaudu jumalateenistuste ja kontsertide ajal.  

Jaani kirik. Pühapäevased jumalateenistused toimuvad 27. jaanuarist kuni 23. märtsini Haapsalu 

Jaani kirikus. Veebruaris toimub toomkirikus 14. veebruaril kl 19 inglise koori kontsert ning 24. 

veebruaril kl 11 vabariigi aastapäeva kontsert-jumalateenistus. Alates Palmipuudepühast, 24. märts 

2013, toimuvad teenistused taas toomkirikus.  

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

haapsalu@eelk.ee 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/ 

 

http://www.haapsalulinnus.ee/
mailto:haapsalu@eelk.ee
http://eelk.ee/
http://www.eestikirik.ee/
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SÜNNIPÄEVAD VEEBRUARIS 

 
1. veebruar Pille Talvar-Heckmann 

 Hannes Randpere 

2. veebruar Erna Alt 

 Asta-Marie Teder 

3. veebruar Linda Pahk 89 

 Tiiu-Helge Lehis 

4. veebruar Õnneli Lindal 40 

 Regita Põldver 30 

5. veebruar Anne-Eve Salumets 70 

 Evi Mihkelson 60 

 Tiit Salumäe junior 

6. veebruar Triin Toompuu 

7. veebruar Toivo Inslermann 65 

 Anu Mutso 

 Triin Palk 

 Kristel Engman 

8. veebruar Katrin Kask 

 Viko Kõva 

 Tristan Maar 

9. veebruar Kari Tynkkynen 

10. veebruar Anneli Kollom 

11. veebruar Erich Tohver 

12. veebruar Michael Heckmann 

 Argo Raudsepp 

 Joanna Ojamaa 

13. veebruar Maarja Kõuts 

 Micha Strauss 

16. veebruar Anneli Mõisa 

17. veebruar Lilja Beniusiene 40 

18. veebruar Marta Rips 

 Lehte Teder 

 Vilve Virro 

 Darja Voog 

20. veebruar Robert Soostar 86 

 Elisabeth Teppor 

21. veebruar Heino Kahem 

 Signe Saviir 

 Viivika Niineorg 

22. veebruar Kreidy Naudre 20 

23. veebruar Aide Leit-Lepmets 

24. veebruar Ellen-Velanie Jaks 

 Tiina Hein 

 Ülla Paras 

 Johannes Alliku 5 

25. veebruar Juta Kerves 

 Toivo Lobjakas 

 Andres Ammas 

 Maarja-Liis Priske 

 Erki Arti Adamson 

 Lisete Särel 

28. veebruar Marika Räst 

 Karl Robert Randpere 

 

PALJU ÕNNE JA ÕNNISTUST SÜNNIPÄEVALASTELE! 
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VEEBRUARI JUHTSALM JA PALVE 

 

Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. 

Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. 

Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Johannese 14:27) 

 

Olgu sul Jumala õnnistus, 

olgu sul Kristuse õnnistus, 

olgu sul Püha Vaimu õnnistus, 

ja ka sinu lastel, 

sul ja sinu lastel. 

 

Olgu sul Jumala rahu, 

olgu sul Kristuse rahu, 

olgu sul Püha Vaimu rahu 

kogu sinu elu jooksul, 

kõik sinu elupäevad. 

 

OTT MARTEN PAJATAB. 

 

Ema: “Ott Marten, kas mänguasjade kast võiks meie suuretoa põrandalt minna sinna tagasi, kust ta 

tuli?” 

Ott Marten: “IKEA-sse või?” 

 

******** 

 

Ott Marten: "Olen temaga harjunud!" 

 

Ott Marten tunneb huvi, kas meil tulevad varsti presidendivalimised.  

Ema ütleb, et veel ei tule, kuid eks siis millalgi jälle tulevad.  

Ott Marten: „Kas saab teha kuidagi nii, et Toomas Hendrik Ilves saaks uuesti Eesti presidendiks? 

Ma tahaks, et ta oleks kuni surmani meie president! Seadusi saab ju muuta, eksju?"  

Ema küsib seepeale, et miks president Ilves poisile nii meeldib ja saab vastuseks: „Ma olen 

harjunud temaga!“ 

 

 

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. 

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 

 

 

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

