Number 2
1

Peapiiskopi tervitus

Kui idamaa targad oleksid kahelnud ennustuste
paikapidavuses uue maailmavalitseja sünni kohta, kas
nad oleks võtnud ette paarituhande kilomeetri pikkust
tõenäoliselt
pikki
kuid
väldanud
kõrbeteekonda, et kummardada ja
austada seda uut Valitsejat, keda nad
üldse ei tundnud? Ilmselt mitte! Neid ei
toetanud sellisel hetkel miski muu kui
usk iidsetesse pühadesse kirjutistesse
üles tähendatud ennustustesse ning
nende ennustuste täitumisse. Kõike
seda toetas kosmoses toimuv. Targad
asusid teele siiras usus. Muud neil ei
olnudki kui usk.
Ka ristiinimene ei aseta plaanide
tegemise juures esikohale esmalt
omaenese soove, igatususi ja unistusi,
vaid püüab vastata küsimusele: milline
on Jumala plaan minuga algaval
aastal? Mitte minu plaan Jumalaga.
Kristust oma eluga pühendunult
järgides täidamegi Jumala plaani.
Nõnda saab meie elu sisu ja mõtte.
Õnnistatud mõtestatud advendiaega ja
sisukat uut 2021. Issanda aastat!
+Urmas Viilma
Peapiiskop

Milline on Jumala plaan?
Ei maksa väga imeks panna, kui jõulud Jeesuse
sünnipühana ei leia paljude poolt tänapäeval enam
tähistamist kristlikus võtmes. Inimesed
lihtsalt ei süvene sellesse, mida nad
teevad. Ja isegi teadlikumad võivad
vahel kahelda selles, kas asjad peaks
olema üht või hoopis teistviisi, et kõik
oleks õige.
Piiblist loeme, et isegi vangistuses viibiv
Ristija Johannes lasi oma jüngritel
Jeesuselt endalt üle küsida: „Kas sina
oled see, kes pidi tulema, või jääme
ootama teist?” (Lk 7:20) Küsimus “õige“
äratundmise kohta on inimkonnale väga
tuttav. Kas on langetatud õige valik või
langetatud õige otsus, on sageli
arutelude teemaks. Ei ole vahet, millises
geograafilises paigas maamunal oleme,
ikka esitavad inimesed küsimusi. Meie
ümber toimub ka palju ärevust ja
ebakindlust tekitavat. On poliitilist
segadust, on vägivalda, on rahvarahutusi
ja katastroofe, millele lisanduvad inimeste
isiklikud traumad ja draamad. Ikka tõstatuvad küsimused:
Kellel on õigus? Kes teab tõde? Kes on õige? Kas peame
kedagi/midagi muud ootama? Kas on üldse õige aeg teha
otsuseid? Palju on kahtluseid...

Piiskopi advendi- ja jõulutervitus

Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu
kirjutada üles kogu riigi rahvas. (Lk. 2:1)
Tervitan teid meie Issanda Jeesuse
Kristuse sündimise püha puhul.
Pühakirja jutustus jõuluööst algab
tõdemusega, et Rooma riigis toimus
rahvaloendus. Kas keiser Augustuse
käsu
märkimine
jõuluevangeeliumi
alguses on lihtsalt ajaloolise tausta
määratlemine või on sellel hoopis
sügavam tähendus?
Ühest küljest püüab evangeeliumi autor
olla ajaloo osas nii täpne kui saab.
Teisalt tahab ta näidata, et kuigi inimlikud
valitsejad teevad oma plaane, võib
tegelikult välja tulla hoopis midagi muud
ja püsima jääda miski, mida alguses
märgatagi ei osata.
Käesolev aasta on Piibli aasta ja tööd
alustas uue juubelipiibli koostöökogu.
Pole tähtsusetu, kuidas me iidset sõnumit
kaasaja inimesetele edastame. Praeguses tõlkes seisab
Jõuluevangeeliumi esimeses salmis: „... keiser Augustus
andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.“ Algkeeles on
tekst tegelikult veidi teistsugune: mitte „kogu riigi rahvas“,
vaid „kogu maailm“!
Mida me teaksime kunagise Rooma riigi maksupoliitikast
ja selle rakendamiseks keiser Augustuse korraldatud
rahvaloendusest, kui selle ajal ei oleks maailma sündinud
Jumala Poeg? Jumala plaanid teostuvad ilmalike ja
poliitiliste sündmuste taustal. Peame õppima elama
avatud silmadega, et märgata Jumala tegu ja ligiolu omas
ajas. Sõnum Jeesusest, meie Õnnistegijast on kestnud

üle aegade. Kristuse tunnistajaid on tänases maailmas
rohkem kui kaks miljardit.
Elu ei ole olemuselt teistsugune kui
paartuhat aastat tagasi. Ikka põhjustavad
taudid
loendamatutele
inimestele
kannatusi ning valitsejate poliitilised
otsused loovad rahvastele ebameeldivusi
või lahendusi. Oleme tänavu seda vahetult
kogenud kestva pandeemia näol.
Võimumeeste käskudest ja keeldudest –
liiga tihti ka suvast – sõltub kogu maailmas
väga palju. Seepärast on kõik, mis
maailmas toimub, ka meie mure – isegi
taolised asjad, mis tunduvad olevat nii
kauged, et ei tohiks meid mitte kuidagi
puudutada.
Mis oleks, kui katsuksime tolle kunagise
jõululoo alguse tuua tänapäeva. Ja kui
alustaksime seda näiteks nii: „Neil päevil
sündis, et USA või Venemaa president
andis käsu ...“ ...Kardetavasti aimame, mis
taolise käsu tagajärg võiks olla. Jõuluevangeeliumis
kuulutatud rahust maa peal oleks asi ilmselt kaugel!
Inimeste maailmas kasutatakse sõnu demokraatiast,
vabadusest ja maailma rahust nii, nagu näib parajasti
kasulik. Kuid kas ei ole inimesed juba liiga kaua ja liiga
palju sõdinud nii relvade kui sõnadega. Kas tulised
vastasseisud on kunagi tõelist rahu toonud?
Millega meie aja valitsejad ajalukku lähevad? Millega
läheb ajalukku Eesti valitsus? Küllap jäävad neistki järgi
napid read või leheküljed kuskil ajalooraamatutes.
Jõuluevangeeliumi sõnum kehtib aga ka täna. Viha ja
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vaen ei kesta igavesti. Igavene on vaid armastus ja see,
mis armastuses tehtud.
Jõululapsest sirgunud Jeesus räägib enne oma lahkumist
jüngritele rahust, mida Tema tahab inimestele kinkida. Ta
rõhutab, et Tema ei anna rahu nii nagu maailm. Kuidas on
lood meie rahuga? Kuidas on lugu puhuti meist nii kauge,
aga tegelikult siiski meile igaühele nii lähedase ja olulise
maailma rahuga? Lugematute suurte ja väikeste riikide
juhid ja rahvad süütavad vastavalt oma usutunnistusele
oma jõuluküünlad. Kas meis on nii tõelist ja elavat
Issandas sündinud jõulurahu, et jaksame lisaks oma kalli
kodumaa
rahu
eest
palvetada
koos
miljonite
kaaskristlastega kogu maailma rahu pärast. Rahu eest,
mis hõlmaks neidki, kelle maailmavaade, usk või kultuur ei
tunne jõulusid.
Tänapäeva inimesel on lisaks kõigele ka krooniline
ajahäda – meil on kiire. Rapsimine ja kiirustamine aga
kulutavad meid ja tekib oht teha saatuslikke vigu.
Niisugune eluviis põhjustab stressi ja läbipõlemise.
Jõuluaeg näitab meile erinevust jumaliku ja inimliku
ajakasutuse vahel. Jumal tegutseb kindla rütmiga.
Rahvaloendus Rooma riigis, kui igaüks pidi minema
ennast kirja panema, toimus just vajalikul ajal. Maarja ja

Joosepi teekond Naatsaretist Petlemma oli just nii pikk, et
jõuda õigeks ajaks pärale, sest just seal pidi Piibli järgi
Õnnistegija sündima. Jõuluööl kuulutasid inglid karjastele,
kes olid õigel ajal õiges kohas, Jeesuse sündimist.
Jõulutähte näinud Idamaa targad võtsid ette pika
teekonna ja jõudsid õigeks ajaks Petlemma. Kõik aeg on
Jumala päralt.
Jõulusooviks on ilus öelda – rahulikke jõule. Õnnistusrikas
on meeles pidada esivanemate püha tarkust, mis õpetas
argise kiiruse ja muregi keskel lubama endale aega
pühadeks rahu ja lootuse hetkedeks. Võta aega olla püha!
– õpetab üks vana kirikulaul.
Kajagu jõulukellade helin ka nendele, kellel on muret,
kurbust, lootusetust ja leina. Soovin ja palun igasse
kogukonda, kogudusse ja kodusse imelist jõuluvalgust ja
armu, et me võiksime olla ürgse jõuluvalguse kandjad ja
Jeesuses sündinud rahu kuulutajad.
Soovin kaasinimese märkamist ja rõõmsat valmistumist
Kristuse sündimise pühadeks!
Õnnistusrikast advendiaega ja jõulurahu soovides
Tiit Salumäe
Piiskop

EELK Järva praostkond

Pikk 54, 73301 Järva-Jaani, Järvamaa, tel 386 3114. jarva@eelk.ee
Piiskop Tiit Salumäe. Praost Katrin-Helena Melder. Abipraost Tõnu Linnasmäe.
Vikaarõpetaja Jaanus Klaas
Arveldusarve: EE201010702003969009

Praosti advendi- ja jõulutervitus

Hea Järva praostkonna aastaraamatu lugeja!
Peagi lõpule jõudev aasta on olnud meie kõikide jaoks
täis ootamatusi ning oma ettearvamatute sündmustega
mõjutanud igaühe ja ka meie praostkonna
koguduste elu. Meil ei ole veel täielikku
selgust, missuguseks kujunevad selle
aasta jõulupühad. Kuid ometi on kõige
selle ebakindluse keskel midagi püsivat
ning muutumatut ja jõulupühad toovad
selle eriliselt esile.
Kevadise pandeemia ajal olid meie
kirikutes
jumalateenistused
keelatud.
Järva-Jaanis hoidsime pühapäeval siiski
kiriku uksed lahti, lugesime pühakirja,
palvetasime ning olime vaikuses. Mõnel
korral olin kirikus ka üksinda ja see oli väga
eriline kogemus. Kuulsin, kuidas autod kirikust mööda
sõitsid, meid ümbritsev elu läks justkui oma rada, aga
pühakojas oli sügav rahu ja vaikus. Tajusin, et just nõnda
suur ja avar, kui on meie keskaegne kirikuhoone, peaks
olema meie avatud hing Jumalale, et Ta saaks kinkida
meile oma sügavat ja imelist rahu ning valgust, mis
kannavad meid argielu ebakindlusest läbi. Sellest kõneleb
ka õpetlik lugu raamatust „Kuldsed lood“.
Kord küsis kuningas targalt: „Mis valgustab inimest?“
„Päike, mu valitseja“ – „Aga kui päike loojub, mis
valgustab inimest siis?“ – „Siis valgustab teda kuu.“ „Aga
kui päike ja kuu on mõlemad loojunud?“ „Siis on tuli tema

Järva praostkonna aastaraamat 2020
Toimetus: Andres Tšumakov,
Katrin-Helena Melder
Esikaane foto: Koeru kiriku sisevaade
Foto autor Hilkka Hiiop
Fotod: Erakogud, koguduste arhiiv
Väljaandja © EELK Järva Praostkond

valguseks.“ „Aga kui päike ja kuu on loojunud ning tuli
kustunud, mis on siis tema valguseks?“ „On ju nii, mu
valitseja, et inimene läheb sinnapoole, kust kostab kõnet,
isegi siis, kui ta iseenda kätt ei näe.“ – „Aga
kui päike ja kuu on loojunud, tuli kustunud
ja kõned vaikinud, mis valgustab inimest
siis?“ Mis jääb inimesele täielikus
pimeduses ja vaikuses? Kas on tema
sisemuses loova elu allikas või sõltub ta
ainult ümbritsevast?“
Laulik on öelnud: Issand, Sinu juures on
eluallikas, Sinu valguses me näeme
valgust (Ps 36:10). Jõulupüha evangeelium
juhib meid eluallikale ja elu valguse juurde
ehk jõululapse Jeesuse Kristuse manu.
Temas on meilegi igaühele leitav see sügav
jumalik rahu ja hingevalgus, mis aitavad meil läbi minna
ka kõige ebakindlamatest aegadest ning tunda rõõmu ja
tänumeelt igast päevast, mis meile kingitakse. Jumala
rahu ja valgus on püsivad ja muutumatud. Kui oleme
need annid oma sisemusse vastu võtnud, ei sõltu meie
elu enam ümbritsevast, vaid on rajatud igavesele
vundamendile. Soovin kõigile seda imelist Jumala rahu ja
valgust.
Õnnistatud advendi- ja jõuluaega!
Katrin-Helena Melder
assessor, praost
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EELK AEGVIIDU Aleksandri kogudus

Mäe 2, Aegviidu, 74501 Anija vald, Harjumaa, tel 5564 2363, aegviidu@eelk.ee
Tõnu Linnasmäe - hooldajaõpetaja (tel 5647 1859);
Tiina Lõugas - juhatuse esimees (tel 528 1628); Eve Sisask - organist;
Tairi Lõugas - pühapäevakooliõpetaja
Jumalateenistus pühapäeviti 14.00 kaks korda kuus
Arveldusarve: EE502200001120197779

Aegviidu Aleksandri kogudus

aktiivi hulka kuuluvate inimeste suhtes? Vaimulik andis
oma selgituse ja koguduse nõukogu liikmed täiendasid
seda oma mõtete ja arvamustega. Visitatsioonikomisjoni
igal liikmel oli oma ülesanne, millega tutvuda ja mida üle
vaadata. Õpetaja Lea Heinaste ülesandeks oli tutvuda
kogudusemaja,
kantslikladede
ja
ametitalituste
raamatutega. Kogenud vaimulik tegi seda taktitundeliselt
ja delikaatselt, tõstes esile positiivset, kuid esitades ka
vajalikke küsimusi. Protokollis ja kiriku olukorraga tutvus
linnakoguduse esimees Aivar-Joel Rikk, kes ehitusspetsialistina leidis kiriku tornis vana, algse pühakoja
huvitavaid detaile, kuid juhtis tähelepanu ka kirikukella
ajutisele traadiga kinnitusele, mis kestnud nüüd juba paar
inimpõlve.
Diakon Jaanus Tammiste sai edukalt
hakkama väheste muinsuskaitseliste varade ülevaatamisega.
Raamatupidaja Viive Kuresoo, kes
tervislikel põhjustel saabus hiljem, ja lahkus varem,
vaatas üle kassa- ja raamatupidamise dokumendid.
Dokumendihalduse ja kirjavahetuse ülevaatamisega
tegeles praost ise. Käsitleti ka koguduse liikmete
arvestust ja saadi soovitus ühineda ülekirikulise
andmebaasiga „Koguja“. Orelimängu taset ja elektrioreli
olukorda hindas kirikumuusik Evely Traublum-Rambi.
Kuna Aegviidu kogudus on väike ja varasid on tal vähe,
jõuti vajalike tutvumiste ja ülevaatamistega lõpule enne
päevakavas ettenähtudki.
Olen tänulik praostile ja visitatsioonikomisjonile mõistva
ja toetava suhtumise eest. Tänutäheks tehtud töö ja
nähtud vaeva eest kingiti koguduse poolt igale komisjoni
liikmele Aegviidu kiriku pildiga tass. Tänan
ka
koguduse nõukogu ja töötegijaid oma panuse eest
koguduse hüvanguks ja päeva kordaminekuks ning
perenaisi selle päeva hea ja maitsva toidulaua eest.
Ikka Jumala abile ja Tema hoidmisele lootes
Tõnu Linnasmäe,
hooldajaõpetaja

Uues suures Anija vallas on Aegviidu jäänud ühe serva
peale. Järva praostkonna jaoks jääb aga Aegviidu teise
serva peale, Harjumaale. Nii elab Aegviidu kogudus
üsna omaette ja kontaktid teiste kaaskristlastega on
väheldased. Varasem aktiivne läbikäimine Soome
sõpruskoguduste inimestega on jäänud üsna harvaks.
Oma pitseri mööduvale aastale vajutas ka uus Hiinast
alguse saanud viirus. Kevadel ei toimunud Aleksandri
kirikus kahe kuu jooksul ühtegi jumalateenistust ega
saanud keegi osa armulauast. Sellist olukorda pole
Aegviidus terve viimase inimpõlvkonna jooksul veel
olnud. Võimalik oli siiski helistada mõnele eakamale
koguduse liikmele ja vestelda nendega aegadest ja
oludest. Suvel, kui viirus inimesi ei kimbutanud, peeti
teenistusi ka augustis (mil õpetajal tavaliselt puhkusekuu), osalejaid aga oli siis vaid ühe käe sõrmede jagu.
Teatud elavnemist koguduse ellu tõi sügisene,
oktoobrikuine praosti visitatsioon, mida varem kunagi pole
Aegviidus toimunud. Visitatsioonid aitavad jäädvustada
koguduse
elu
olukorda
tema
toimetustes
ja
suundumustes. Kogudusemaja sai taaskord puhtaks ja
soojaks ning ümbrus hooldatud. Päev algas ühise
jumalateenistusega lõikustänupüha tekstide ja mõtetega.
Hooldajaõpetaja tundis oma jutluses muret meie
ühiskonna suundumuste ja tendentside pärast, milles
kergekäeliselt heidetakse kõrvale seni kehtinud eetilisi
arusaamu ja tavasid
ning
liigutakse
kaheldava
väärtusega uute nähtuste suunas. Teenistuse lõppedes
tänati kahte väärikat ja kauaaegset koguduse töötegijat,
Vello Kuuske ja Lia Lõugast ning anti neile üle peapiiskopi
aukirjad. Ühispildi tegemise järel suunduti koguduse
majja, mida peapiiskop Jaan Kiivit nimetas 1997. a.
hoonet pühitsedes, koguduse koduks. Kokkutulnute tööd
juhatas Järva praost Katrin-Helena Melder. Kohal oli ¾
koguduse nõukogust ja visitatsiooni-komisjon. Alustati
eeltäidetud visitatsiooniprotokolli
ülevaatamisega ja
üleskerkinud küsimuste aruteluga. Üheks küsimuseks oli,
kas hooldajaõpetaja on olnud erapooletu koguduse

N 24.12 kell 14.00 Jõululaupäeva jumalateenistus
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Visitatsiooni ühispilt kirikus
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EELK AMBLA Maarja kogudus

Valguse tee 2, Ambla, 73502 Järva vald, Järvamaa, tel 383 4033, ambla@eelk.ee
Tõnu Linnasmäe - koguduseõpetaja (tel 5647 1859);
Meelis Tiigemäe - juhatuse esimees (tel 5650 0481); Ave Prints - organist, pühapäevakooliõpetaja
Jumalateenistus pühapäeviti 12.00
Arveldusarve: EE892200001120132572

Ambla Maarja koguduse tööd ja toimetused

neid avada ja sulgeda. Aastad möödusid ja Järvamaa
kirikute tornidesse hakkasid ilmuma saksa tüüpi
kellatubade kõlaaknad. Hääl pääses nendest läbi, kuid
vihm ja lumi üldjuhul mitte. Peale mitmeid diskussioone
aktsepteeris ka muinsuskaitse taolise lahendusega ja
roheline tuli tööde teostuseks oli olemas. Tööde
peaettevõtjal oli ka suurepärane abiline meie praostkonna
vaimuliku Jaanus Tammiste näol. Tööd said suvel tehtud
ning enam ei haigutanud Ambla kiriku tornis tühjad
augud, vaid need olid kaetud disainitud kõlaakendega.
Tööde kogumaksumuseks soodustingimustel kujunes
5472 eurot. Kogudust toetasid tööde eest tasumisel Jaak
Madison 2000 euroga Europarlamendi fraktsiooni kaudu,
kohalik ettevõtja Taavi Raba OÜ Latter NT kaudu 1000
euroga ning Järva vald ja paljud koguduse sõbrad ja
toetajad oma annetustega.
Kõigile hea tahtega
inimestele suur ja südamlik tänu. Kui Jumal lubab ja meie
elame, siis jätkuvad tööd Ambla kiriku juures ka tuleval
aastal.
Tõnu Linnasmäe, koguduse õpetaja

Lõppev aasta on olnud teistsugune kui varasemad.
Kevadel tabas maad uue viiruse laine, mis mõjutas
paljude inimeste elu. Seda eriti eakamate inimeste
hulgas. Mõned ei julgenud enam tulla jumalateenistusele
ning armulaua pühitsemine jäi harvemaks. Enam ei
saanud nooremad minna vaatama oma eakaid
hooldekodudesse ning muret nende käekäigu pärast oli
omajagu.
Vaimulikuna tunnustan igati peapiiskopi märtsikuist
üleskutset pidada kuuel päeval palvepäeva kirikus koos
kellahelistamiste, piiblilugemiste ja palvetega. Ja kuigi
neid palvepäevi sai peetud enamasti vaid koos inglitega,
oli nendel hea distsiplineeriv ja ennastületav mõju.
Palvepäeva kellahelin „kostus“ isegi kaugelasuvasse
uude vallamajja, nii et sealt päriti: mis teoksil Amblas
sellel keeldude ja piirangute ajal?
Vaatamata keerulistele aegadele ja oludele said
kavandatud uue piksekaitse ehituse tööd kiriku juures
aprilli lõpus ette võetud. Ilmad soosisid töid ja kolme
päevaga olid kuus viiku mööda kiriku seinu alla toodud.
Väga hea projekti saime Lepiku Elektritöödest. Töid
teostas Tapa firma OÜ Särts ning üleval tornis toimetasid
Skyproffi alpinistikutsega mehed. Keegi märkis tabavalt,
et alt maapinnalt vaadates, oleks nagu oravad roninud
mööda kiriku tornikiivri külge. Kogu protsessi juures oli
algusest lõpuni oma nõu ja oskustega abiks kohalik
insenertehniliste oskustega mees Rain Krabi, kellele
võlgneme erilise tänu.
Tööde kogumaksumus oli 7 728 eurot, millest muinsuskaitselt saime 6 048 eurot. Üle tuhande euro kogusime
annetustena ja ettevõtmist toetas ka Järva vald.
Tehtud tööst loorberitele puhkama kogudust ei jäetud,
vaid kohe mai algul tegi Toomas Mäeväli väga soodsa
pakkumise kiriku kellatorni kõlaakende paigaldamiseks
(2019. a. sügisel oli hinnapakkumine samale tööle topelt
kallim). Vaimulikku innustas uut tööd ette võtma
koguduse juhatuse ainus nooruke naisliige, kes sõnas, et
sellist võimalust ei või käest anda. Ja tal oli õigus.
Sügiseks oli Mäeväli Orelitöökoda OÜ-l tööd jälle kuhjaga
ja hinnad uuesti üleval. Muinsuskaitsel selleks tööks meile
raha ette nähtud ei olnud (kuigi taotletud oli).
Ambla kiriku tornikiiver sai viimase suure sõja algul
sakslaste suurtükitule läbi kahjustusi. Sõjajärgsel kirikuja usuvaenulikul
ajal ei võimaldatud kogudusele
torniplekki ning tekkisid läbijooksud ja veekahjustused,
mis ulatusid orelini välja. 1967. a. lükkas suur torm kiriku
torni viltu ja 1975. a. ehitas kogudus uue tornikiivri. Mingil
põhjusel aga ei tehtud kellatoale enam luuke, vaid piirduti
ainult võrkudega lindude kaitseks. Järgnevatel aastatel
mõeldi küll luukide ehituse peale, kuid kes küll hakkaks
nüüdsel ajal igaks helistamiseks üles torni ronima, et

Kõlaakende paigaldus

Jumalateenistused jõuluajal:
E 30.11 kell 12.30 Ambla Maarja kirikus advendikontsert koos Ambla põhikooliga
N 24.12 kell 17.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
R 25.12 kell 12.00 Kristuse sündimispüha jumalateenistus armulauaga
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TÕNU LINNASMÄE

EELK ANNA kogudus

Anna, 72601 Anna, Paide linn, Järvamaa, anna@eelk.ee
anna.eelk.ee, facebook.com/AnnaKogudus
Katrin-Helena Melder - hooldajaõpetaja (tel 5343 5774);
Peep Heinaste - juhatuse esimees (tel 515 3667); Siret Heinaste - organist
Jumalateenistus kuu 2. ja 4. pühapäeval 12.30
Arveldusarve: EE711010702000731007

Anna koguduse aasta

Täname õpetajat ja õpilasi meeldiva sügiskontserdi
läbiviimise eest!
31. oktoobril toimus hingedeaja kontsert-mõtisklus „Sinu
käes, Issand, on kõik mu ajad”. Laulsid koguduse
segaansambel ja ansambliliikmete lapsed. Mõtiskles
praost Katrin-Helena Melder. Mälestasime lahkunuid.
Rahvast oli meeldivalt rohkesti ja nimelisi mälestamisi 52.
Tänu kõikidele, nii läbiviijatele kui kohaletulnutele!
Koguduse teenimisest
Õpetaja Lea Heinaste haigestus 1. juulil. Koguduse
hooldajaõpetaja on alates sellest päevast assessor praost
Katrin-Helena Meder. Koguduse viieliikmeline juhatus on
olnud väga tubli. Kõik on andnud koguduse teenimisel
oma parima. Rõõmustab, et EELK peapiiskop Urmas
Viilma tunnustas juhatuse esimees Peep Heinaste
teenimist koguduses EELK aukirjaga.
Täname Jumalat ja kaasteelisi, et koguduse elu läheb
edasi ja on teenitud ka järgmiste põlvkondade eluajal.
Lea Heinaste

2020. aasta on meilgi, nagu kõigil teistelgi, eriline ja
igapäevane. Eriline Covid-19 pandeemia ja kogu riigis
kehtinud eriolukorra pärast ja igapäevane tavapäraste
tegevuste pärast. Vaatame tänumeeles tagasi.
Igas kuus, välja arvatud märtsist maini, on toimunu
jumalateenistused ja vastavalt vajadusele talitused.
Pandeemia ajal, kui kiriku uksed olid suletud, said
inimesed jälgida jumalateenistusi facebooki ja TV
otseülekannete kaudu. Koguduse õpetaja kirjutas jutlusi
koguduse kodulehele. Elasime kitsa aja üle. Maikuust
hakkasid jumalateenistused toimuma kirikus. Inimesi käib
küll vähe jumalateenistustel, aga ära pole jäänud ühtegi
väljakuulutatud jumalateenistust. Oleme võinud rahus
Jumala Sõna kuulutada ja inimesi päästmisele kutsuda.
Kiriku uksed on olnud avatud kõikidele soovijatele.
Suvekuudel osalesime projektis „Teeliste kirikud”. Suve
jooksul oli külastajaid mõnisada. Kirikus on püsinäitus
Anna kiriku ja kihelkonna ajaloost.
Jätkub kiriku remont. Sel aastal on renoveeritud
torniluugid ja ümaraknad. Järge
ootavad kirikuhoone suured
aknad. Saame jätkata vastavalt
kogunenud rahale. Täname
annetajaid!
Remontisime ka
Anna kogudusemaja, milline
vajab tegelikult juba suuremat
remonti. Katus vajab vahetamist
ja välisfassaad parandamist.
Tänavu saime parandada ainult
kõige hädapärasemat. Tänu
remontijatele!
8. oktoobril külastas meid
peapiiskop Urmas Viilma, kellel
oli see omamoodi tööjuubel 50-s koguduse külastamine. Oli
väga meeldiv päev.
Külastasime Paide linnapead,
kellele peapiiskop tutvustas
koguduste ülesandeid.
Tõdesime, et meie peapiiskopil
on ka kõige väiksem kogudus
tähtis. Ja see tõdemus tegi
südame
soojaks.
Soovime
ülemkarjasele rohket Jumala
õnnistust!
Kontsertidest
18. oktoobril toimus kontsert „Sügisvärvid”. Esinesid Türi
Muusikakoolist õpetaja Helen Ott´i tšelloõpilased.

Peapiiskop Urmas Viilma Anna koguduses

Jumalateenistused jõuluajal:
N 24.12 kell 14.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Kaasa teenib koguduse ansambel
R 25.12 kell 12.30 Kristuse sündimise püha jumalateenistus armulauaga. Kaasa teenib koguduse ansambel
N 31.12 kell 12.30 Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
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ERAKOGU

EELK JÄRVA-JAANI Ristija Johannese kogudus

Pikk 26, Järva-Jaani, 73301 Järva vald, Järvamaa, tel 386 3114, jarva-jaani@eelk.ee
jarva-jaani.eelk.ee, facebook.com/ EELK-Järva-Jaani-Ristija-Johannese-kogudus
Katrin-Helena Melder - koguduseõpetaja (tel 5343 5774);
Kuno Agan - juhatuse esimees (tel 5852 8915); Ago Tint - organist; Tene Metsma - noortetöö juht
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00
Arveldusarve: EE191010702010401000
esemeid ja fotosid. Eriliseks ülesvõtteks oli 1953. aastast
pärit foto lapse ristimisest ning 1959. aasta ristimislusikas.
20. juunil „Legendide õhtul“ rääkis Silva Kärner JärvaJaani kihelkonnaga seotud lugusid ja näitas ka pilte.
Koosviibimisest sündis idee need legendid raamatuna
välja anda ning järgmine kord teoks teha meie esialgne
mõte ja külastada kõiki neid ümbruskonna paiku, kus
need lood on sündinud. Kihelkonnapäevade raames
toimus Võidupühal ka ringkäik Rene Viljatiga kirikaias,
kuulasime lugusid Vabadussõjast, saime teavet langenud
kangelastest ning nende mälestuse hoidmisest,
süütasime võidutulest küünlad nende haudadel.
2019. aasta noortetöö tegija
Koguduse nõukogu esitas sellel aastal meie noortejuhi,
Tene Metsma, EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse
aasta noortetöö tegijaks. Tema välja valitigi ning
lõikustänupühal andsime austava tiitli üle. Tene Metsma
on koguduses noortetööd teinud juba 2012. aastast ja
tänu tema vabatahtlikule tööle on aktiviseerunud noorte
kogudusetöösse kaasamine. Ta on aidanud ette
valmistada ja korraldada noorte leerilaagreid. Naiskodukaitsjana on ta edendanud koostööd Kaitseliiduga ja
kaasanud kodutütreid koguduse üritustesse. Ta on
noorterühmaga aidanud ette valmistada ja läbi viia meie
kiriku noorte suurüritust JÄPE ning ta on EELK Noorte
Piibli- ja Misjonikursuse toimkonna liige. Me tunneme teda
väga aktiivse, rõõmsameelse ja abivalmi kaastöötajana,
kelle läbi on leidnud paljud noored tee kirikusse ja Jumala
juurde. Tene Metsma`d innustavaks piiblisalmiks on: „Ma
suudan kõike Tema läbi, kes teeb mind vägevaks.“ (Fl
4:13) ja see mõte räägib palju iseenese eest!
Kiriku torni fassaadi ja akende restaureerimine
Eelmisel aastal välja kuulutatud kiriku torni fassaadi ja
akende restaureerimistöödega alustasime käesoleval
aastal. Südamlik tänu siinkohal Kersti Sarapuule ja

Järva-Jaani koguduse väärikas tähtpäev 800

Käesoleval aastal möödus 800 aastat Keitise (JärvaJaani) esmamainimisest Henriku Liivimaa kroonikas, kus
on üles tähendatud Ümera lätlaste preestri ja temaga
kaasa tulnud preestri Teoderichi teekond Järvamaale
Lõpekunda ja Keitise külla, kus nad toimetasid püha
ristimise talitust. Seetõttu keskendusime, kihelkonnapäevade teemat ja kava planeerides, ristimise
sakramendile.
Kõige kesksemaks sündmuseks oli laste ristimispüha
jumalateenistus, mis toimus 21. juunil ja ristimistalituse
viis läbi peapiiskop Urmas Viilma. 2018. aasta
advendivastuvõtu kõnes teatas ta oma valmisolekust
ristida 2020. aastast alates viie aasta kestel ise kõik
lapsed, kes sünnivad perre kolmanda või iga järgmise
lapsena. Nii esitasime talle kutse ja olime väga rõõmsad,
kui ta selle vastu võttis. Jumalateenistusel osales palju
peresid väikeste lastega ja kuus neist said ristitud.
Jutluses arutles peapiiskop Urmas Viilma muuhulgas
sellegi üle, miks lapsevanemad peaksid oma lapsi
ristimisele tooma või miks seda ei tehta. Ta ütles: „Ajastul,
kus lapse eest tehakse vanemate poolt ära huviringide ja
sporditrennide valikud, vaktsineerimisest loobumise
otsus, koolis õpitava võõrkeele valik, liha söömisest
loobumise
otsus,
on
vanemate
vabandus,
et
ristimisotsuse peab laps suureks sirgudes langetama ise,
üsna nõrgalt põhjendatud. Seda enam, et laste ristimine
on hinge õndsuse ja pääsemise küsimus!“
Peale jumalateenistust avasime kirikus ristimisteemalise
näituse „Koidutäht“, mille seadsid üles Anneli Linde ja
Riina Seire. Kristus on nimetanud ennast Ilmutuse
raamatus säravaks koidutäheks ja nii nagu kuulutab
koidutäht ette uue päeva algust, on meile Kristuses antud
uus elu, mis algab ristimisest. Apostel Peetrus on
võrrelnud oma kirjas seda uut elu särava koidutähe
tõusmisega inimese südames.
Nende piiblisalmide ümber oli
stendil koondatud üle kahesaja
väikese tähekese, mis tähistasid
viimase
20
aasta
jooksul
koguduses ristitud inimesi. Igale
tähekesele
kirjutas
koguduse
nõukogu liige Anneli Linde inimese
eesnime ja ristimise kuupäeva.
Seda traditsiooni tahame ka
edaspidi jätkata. Koguduse liige
Raimo Linde on selleks puhuks
kirikusse valmistanud suure stendi,
kuhu jätkame tähekeste lisamist
kõikide eesnimede ja ristimiste
kuupäevadega, kes ristimise läbi
meie kogudusega liituvad. Nii on
need inimesed meil silme ees ja
samas ka eestpalves, et tõeline
koidutäht tõuseks nende südametes särama ja eluvalgust
näitama. Näitusele kogusime ka ristimisega seotud

Ristimispüha Järva-Jaani kirikus 21.06.2020
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AVO AULIS

Keskerakonnale 20 000 euro suuruse toetuse eest, mis
laekus kogudusele Muinsuskaitse kaudu. Suur tänu
kuulub ka Järva vallavalitsusele, kes lisas veel 2000 eurot
ning eraisik Yves Meyer-Bülow´ile, kes annetas 3000
eurot ja I etapi saimegi tehtud. Töö teostas Kuldstar KS
OÜ. Restaureeritud on tänaseks kiriku peatrepp ning torni
viis akent, parandatud ja krohvitud käärkambri sokkel ning
ehitatud torni tulekindel ja soojustatud vahelagi. Jätkame
annetuste kogumist, et torni fassaadi ja läänepoolse külje
restaureerimistöödega edasi minna. Iga annetus on siin
suureks abiks, ülekande puhul on märksõnaks ikka
„KIRIKU FASSAAD“. Oma väga olulise panuse on selleks

juba andnud Arctic Finland House OÜ, annetades tööde
jätkamiseks 5000 eurot. Südamlik tänu Harri Anttila`le!
Tööde maksumuseks on kokku 77 807 eurot.
Järgmisel aastal saame alustada ka kiriku kaheksa akna
restaureerimisega. Täname siinkohal MTÜ Järvamaa
Arengu Partnerid LEADER tegevusgruppi, kes projekti
finantseerib 90% ulatuses ning Järva vallavalitsust 10%
toetuse eest!
Tänumeeles ning õnnistatud advendi- ja jõuluaega
soovides Järva-Jaani kogudus ja
õpetaja
Katrin-Helena Melder

Advendi- ja jõuluaja jumalateenistused EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirikus:
P 29.11 kell 11.00 Advendiaja 1. pühapäev ja kirikuaasta algus. Kaasa teenib Roosna-Alliku naiskoor
kell 16.00 1. Advendiküüna süütamine kiriku juures pargis
P 6.12 kell 11.00 Advendiaja 2. pühapäev
P 13.12 kell 11.00 Advendiaja 3. pühapäev
P 20.12 kell 11.00 Advendiaja 4. pühapäev
kell 12.30 kontsert „Jõuluootus“ pastoraadis, esinevad sopran Olga Zaitseva ja Piia Paemurru klaveril, kaetud on
kohvilaud. Vabaannetus
N 24.12 kell 17.00 JÕULUÕHTU EHK JÕULULAUPÄEV. Kaasa teenib Järva-Jaani segakoor
R 25.12 kell 11.00 Kristuse sündimise püha ehk 1. jõulupüha
P 27.12 kell 11.00 1. pühapäev pärast jõule
N 31.12 kell 15.00 Vana-aasta õhtu

Praostkonnast - kirikumuusikute koosolek

----------

JAM Cellofest. Praost tunnustas meie koguduste
organiste, kes oma lauluga toetavad igapühapäevast
koguduselaulu,
annavad
ise
kontserte,
juhivad
ansambleid ning edendavad muusikatööd. Koosolekul
otsustasime, et kui ei toimu kogu kiriku laulupäeva, siis
korraldame praostkonna laulupäeva. Järgmine laulupäev
on 2022. aastal Tapal ning 2023. aastal Amblas. Valisime
praostkonna muusikatöö sekretäriks Ambla Maarja
koguduse organisti Ave Prints´i.

Praostkonna koguduste kirikumuusikutega kohtus praost
18. augustil Järva-Jaanis. Koosolekust võtsid osa
Aegviidu ja Järva-Madise koguduse organist Eve Sisask,
Ambla Maarja koguduse organist Ave Prints, Anna ja
Järva-Peetri koguduse organist Siret Heinaste ja
ansambli liige Katre Nukka, Järva-Jaani koguduse
organist Ago Tint, Koeru koguduse organist Anne Pindre,
Türi ja Käru koguduse organist Marju Riisikamp, Paide
koguduse organist Olaf Lääne ning
Tapa
koguduse
organist
Evely
Traublum-Rambi. Kõnelesime koguduste muusikatööst, orelite seisukorrast ja
praostkonna laulupäevast. Praostkonna
viiel kogudusel on oma muusikakollektiiv ja teenitakse kaasa enamasti
suurematel
kirikupühadel.
Ambla
koguduses tegutseb naisansambel,
Anna koguduses segaansambel, JärvaPeetri koguduses naisansambel Petra,
Koeru ansambel Madli ja Paide
koguduses segaansambel. Järva-Jaani
kogudus teeb koostööd Järva-Jaani
segakooriga, mida juhendab koguduse
nõukogu liige Heli Kark ja kus laulavad
ka koguduse liikmed.
Koguduste muusikatööd rikastavad
kirikukontserdid, mis 2019. aastal
toimusid kõikides kogudustes ja mille
arv on kolme viimase aasta võrdluses
tasapisi tõusnud. Hea meel on tõdeda,
et mitmete muusikafestivalide ja fondide kontserdid on leidnud tee meie
praostkonna pühakodadesse: Rapla Kirikumuusika
Festival, EELK Kirikumuusika Liit, PLMF, Corelli Music,
Gustav Normanni orelifestival, EELK Toetusfond ja C-

Kirikumuusikud
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KATRIN-HELENA MELDER

EELK JÄRVA-MADISE Püha Matteuse kogudus

Järva-Madise kirikla, 73409 Järva vald, Järvamaa, tel 5596 6140, jarva-madise@eelk.ee
jarva-madise.eelk.ee, facebook.com/EELK-Järva-Madise-Kogudus
Valdo Reimann - hooldajaõpetaja (tel 521 2290)
Meeri Metso - juhatuse esimees (tel 524 9707); Eve Sisask - organist
Jumalateenistus kuu 1. ja 3. pühapäeval 13.00
Arveldusarve: EE451010702005325007

Järva-Madise koguduse elu 2020. aastal

Jumalateenistused toimusid kaks korda kuus: kuu 1. ja 3.
pühapäeval ning kirikupühadel. Lisaks vabariigi
aastapäeva ja võidupüha palvused. Jumalateenistused
toimuvad külmal ajal pastoraadis, muul ajal kirikus.
Nelipühil said leeriõnnistuse 3 noort inimest. Suvel toimus
ka üks laulatus.
Kui vaadata ebameeldivama poole peale, siis tuleb
kindlasti mainida, et seoses Covid-19 pandeemiaga jäid
ka meil ära korralised jumalateenistused märtsikuu teisest
poolest kuni maikuuni.
Kõige kurvem oli hooldajaõpetaja haigestumine juulis.
Haigus oli niivõrd tõsine, et ta ei naasnudki tööle tagasi.
Suur tänu õpetaja Lea Heinastele tehtud töö ja hoole
eest! Alates 1. juulist on koguduse hooldajaõpetajaks
Tapa koguduse õpetaja Valdo Reimann. Soovime talle
rohket Jumala õnnistust. Tänu Jumalale läheb koguduse
elu edasi.
Lea Heinaste ja Liina Soone

Kirikuaasta algab 1. advendipühapäeval ja lõpeb Igavikupühapäevaga. Selle aja sisse mahub väga palju.
Vaadates tagasi 2019/2020 a. kirikuaastale Järva- Madise
koguduses, oleme tänulikud Jumalale ja kaasteelistele,
tänu kellele oleme võinud vaatamata kõigele, nii heale kui
halvale, ühe aasta teguderohkelt mööda saata.
2019. aasta lõpul valis kogudus erakorraliselt uue
juhatuse, sest vana juhatus astus tagasi. Tänu uuele
juhatusele ja eriti juhatuse esimees Meeri Metsole ning
abilistele Liinale, Mikule, Merikesele ja Andrusele, on
pastoraat saanud uue hingamise. Nii seest kui väljast on
pastoraat ja selle ümbrus korras. Õpetaja korter on
remonditud. Suur tänu Liinale ja Meelisele, kes
organiseerisid parkla asfalteerimise. Kogu töö tehti ära
OÜ Lustrumi poolt annetusena! Aidast koristati vana praht
ja avati riideait, mis on suviti avatud kõigile soovijatele.
Läbi aasta on märksõnaks olnud vabatahtlik töö ja
koostöö. Alates kevadel „Teeme ära” talgutega, kus suure
osa organiseerimisest kuni praktilise
tööni, vedas Järva-Madise külaselts.
Tänu kõigile
kalmistute heakorratalgutest osavõtu eest. Kalmistutel vedas
töid juhatuse esimees Meeri. See on
olnud väga suur töö. Täname Kajat ja
Emilit, kes kalmistutel igapäevaselt
toimetavad. Võime rõõmsalt öelda:
„Kalmistud on korras!“ Suvekuudel oli
kirik avatud teelistele, keda siin rohkesti
liigub, sest kiriku kõrvalt algab RMK
matkatee.
Kirik osales Muuseumiöö ja Muinsuskaitsepäeva programmides. Muuseumiööl ootas kirikus külastajaid igavikust
arutlev mõteterada. Augusti pime õhtu,
soe küünlavalgus ja Taize laulud tegid
selle öö jumalikult kauniks. Muinsuskaitsepäeva
teemaks
oli
seekord
haridus, mis andis võimaluse esile tõsta
17. saj kirjandustähe Heinrich Stahli
teosed ja panuse kirjakeele ning
lauluraamatu arengule. Avatud oli näitus
ja väljapanek 20. sajandi lauluraamatutest. Näituste aastat kroonib
EKM-i korraldatud näitus Christian
Ackermanni töödest Tallinnas Niguliste
Muuseumis, kuhu on talvekuudeks
deponeeritud ka Järva-Madise kiriku
altarifiguurid. Näitus on avatud maini.

Järva-Madise kirik Muuseumiööl küünlaehtes

Jumalateenistused jõuluajal:
N 24.12 kell 15.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
N 31.12 kell 13.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus
T 12.01.2021 kell 13.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus
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LIINA SOONE

EELK JÄRVA-PEETRI Püha Peetruse kogudus

Peetri, 73101 Järva vald, Järvamaa, tel 386 4441, jarva-peetri@eelk.ee
facebook.com/EELK-Järva-Peetri-Kogudus
Katrin-Helena Melder - hooldajaõpetaja (tel 5343 5774); Jaanus Tammiste - diakon (tel 514 1486)
Elmar Meikup - juhatuse esimees (tel 505 3215); Siret Heinaste - organist
Jumalateenistus kuu 1. ja 3. pühapäeval ja kirikupühadel 14.00
Arveldusarve: EE7810107020007300008

Järva-Peetri kogudus ja kirik

Hiljaaegu juhtusin lugema kontserdi kuulutust, kus
kontserdi korraldajaks oli märgitud „kiriku kogudus“. See
tekitas hämmeldust, justkui kirikul võiks veel peale
koguduse olla mingeid institutsioone. Oleme harjunud, et
kogudusel on kirik, kus ta saab teha kontserte ja teenida
Jumalat, viia läbi erinevaid kiriklikke talitusi. Mõnel
kogudusel ei olegi kirikut, aga EELK Järva-Peetri Püha
Peetrusel on – Järva-Peetri kirik. Väga uhke ja kõrge
torniga pealegi.
Kuidas on väga eriline 2020. aasta läinud meie kogudusel
ja meie kirikul?
Eriolukorra ajal jäid teenistused ära. Sellel aastal pidime
Ülestõusmispühasid tähistama koduses ringis ja
südames. Pärast eriolukorra lõppu ei ole olukord tänaseni
normaliseerunud, elame jätkuvalt laastava viiruse hirmus,
täites etteantud reegleid. 2020. aastal jätsime ära
koostöös Koeru kogudusega planeeritud lastelaagri. Väga
kahju oli. Loodame uuel suvel laagri traditsiooni jätkata.
Suvel külastas meie kirikut mitu ekskursiooni. Kord tuli
üks külastaja vaimuliku juurde ja ütles, et käis selles
kirikus viimati kolmkümmend aastat tagasi ning mäletab
seda kirikut väga niiske ja rohelisena, aga nüüd on see
muutunud valgeks ja ilusaks. See on suur tunnustus
tehtud tööle!
1864. aastal oli Järva-Peetri kirikul sindelkatus. 1970.
aastate algul toimus katuse remont, mille käigus vana
laastkate kaeti eterniidiga. Pikihoone ja kooriruumi katus
restaureeriti aastatel 2005-2007, kus Muinsuskaitseameti
soovitusel asendati eterniit kimmidega. Kimmkatus vajab
hilisemat hoolt ja tõrvamist iga 10 aasta tagant. Nüüd oli
viimane aeg see mahukas töö ette võtta. Tööde
teostamist toetas Muinsuskaitseamet 26 373,40 euroga,
oma osa andis Järva vald 2 930,40 eurot. Kuid vajaminevast summast jäi veel puudu 5 736 eurot, mida
kogudus kogub annetuskampaania „oad kirikule“ käigus.

Aasta alguses oli võimalus kirjutada Järva Arengu
Partnerid MTÜ kaudu Leader-meetmesse projekt JärvaPeetri kiriku oreli mängupuldi remondiks. Läbi aastate on
orelit korrastatud ja remonditud, nüüd oli järg mängupuldi
käes. Projekt sai positiivse rahastamisotsuse ja nii sai
oreli mängupult korda tehtud. Töid teostas orelimeister
Toomas Mäeväli. Meie organist Siret Heinaste ütles, et
tema ajal ei ole see orel kunagi nii heas seisus olnud.
Tänu peaaegu korras orelile, on kogudus saanud
korraldada kaks kontserti. Järgmiseks on vaja ette võtta
oreli viled – mõned viled on ajas kannatada saanud ja
need on vaja kas siis asendada või korrastada. Eks see
jääb tuleviku eesmärgiks!
Lisaks neile suuremahulistele töödele jätkus meie diakonil
jõudu ja jaksu korrastada kiriku välismüüritist. Aastad on
teinud oma töö ja kivid olid välismüüritisest välja
kukkunud. See töö jätkub nii järgmisel kui ülejärgmisel
aastalgi. Vaja on remontida kiriku tornikiiver, mis on
samamoodi aastatega väsinud ja lagunenud. Suur rõõm
oli teha koostöös Peetri Kooli töö- ja puhkelaagri lastega
korda kiriku esine.
Kõiki remondi- ja hooldustöid ei jõua ega peagi siinkohal
üles lugema. Oleme kogudusega väga tänulikud kõigile
annetajatele ja toetajatele. Täname Getter Klaas’i ja
Maaja Vilipõld’u, kes alati aitavad ja toetavad.
Me ei tea, mida toob meile aasta 2021, aga me usume ja
loodame, et sellelgi aastal kogeme rohkelt Jumala armu
ja lähedust!
Tee oma annetus EELK Järva-Peetri Püha Peetruse
koguduse kontole EE291010030214025019 selgitus
„OAD KIRIKULE“. Nii toetad Järva-Peetri kiriku katuse
tõrvamise töid.
Siiri Tammiste, Järva-Peetri koguduse juhatuse liige

JAANUS TAMMISTE

Järva-Peetri kiriku katuse tõrvamistööd
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EELK KOERU Maarja-Magdaleena kogudus

Paide tee 4, Koeru, 73001 Järva vald, Järvamaa, koeru@eelk.ee, koeru.eelk.ee
Katrin-Helena Melder - hooldajaõpetaja (tel 5343 5774); Jaanus Tammiste - diakon (tel 514 1486)
Eltsa Lõoke - juhatuse esimees (tel 5805 6739); Anne Pindre - orelimängija
Jumalateenistus pühapäeviti 12.00
Arveldusarve: EE261010702008531005

Koeru Maarja-Magdaleena kirik ja kogudus

viidud töökotta ja paigaldatakse ennistatuna tagasi 2021.
aasta suvel. Lisaks sai tänavu korda, annetaja abiga,
kiriku peauks ja ukse kohal olev framuug.
Kui sirvida kiriku külalisteraamatut, siis on rõõm tõdeda,
et kirikut külastati suvel väga palju ja külalisi oli igast
Eestimaa nurgast. Selle eest, et kirik külalistele avatud oli,
peab tänama Koeru koguduse juhatuse esimeest Eltsa
Lõokest ja tema peret. Kutsusime küll Facebooki
vahendusel appi vabatahtlikke kirikuvalvesse, aga
kahjuks oli vähe neid, kes said aega suve jooksul mõnel
päeval aidata ja kiriku külalistele avatuna hoida.
Loodan, et uuel aastal saavad toimuda ära jäänud
ekskursioonid ja laager.
2021. aasta alguses toimuvad koguduse juhatuse ja
nõukogu valimised. Sooviks, et lisaks vanadele, tublidele
olijatele liituksid meiega ka uued tulijad, oma mõtete ja
ideedega. Ees ootavad põnevad väljakutsed: kiriku lae
tööde lõpetamine, oreli remont, kiriku välisremont.
Esmatähtis on, et ei katkeks jumalasõna kuulutamine ja
jätkuks töö inimestega nii nagu see sajandeid on
toimunud.
Kõik me ootame oma ellu paremaid aegu. Vaadates
tagasi aastasse 2020 – saab öelda, et oli õnnistatud
aasta. Hoolimata sellest, et kevadel teenistusi ei toimunud
ning hirm ja ettevaatlikus jätsid igale sündmusele oma
pitseri. Usun, et Jumala jätkuval abil võime vaadata uude
aastasse lootusrikkalt.
Annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha EELK
Koeru koguduse kontole EE261010702008531005.
Heade soovidega, Jaanus Tammiste
Koeru koguduse diakon

Ei ole paremaid, halvemaid aegu
On ainult hetk, milles viibime praegu
Mis kord on alanud, lõppu sel pole
Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.
Need
Artur
Allkisaare
luuletuse
„Aeg“
read
iseloomustavad 2020. aastat Koeru Maarja Magdaleena
koguduses. Paljud ettevõtmised, mida plaanisime teha,
jäid ära. Oleksime soovinud teha lastelaagrit, soovisime
korraldada ekskursiooni koguduse liikmetele, aga kõik
see on lükatud tulevikku. Oma jälje jättis ka see, et mitu
kuud ei toimunud kirikus jumalateenistusi. Tagasi
vaadates peab nentima, et pärast seda kui teenistusi jälle
lubati pidada, on teenistustest osavõtjaid vähem kui enne
eriolukorra kehtestamist.
Oleme püüdnud palju kirikus ära teha. 2018. aastal viibis
Christian Ackermanni uurimisrühm Koeru kirikus. Seinal
rippuvat krutsifiksi uurides ilmnes, et kuju katva valge
värvi all on säilinud haruldane originaalne värvilahendus.
Tekkis soov eemaldada hilisemad värvikihid ja tuua
nähtavale algkihistus. Kirjutasime tööde teostamiseks
kahel korral rahataotluse KOPi, aga mõlemal korral lükati
taotlus tagasi. Sellest hoolimata sõitis see kaunis
Christian Ackermanni loodud skulptuur 29. veebruaril
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimisosakonda. Kõigile üllatuseks avastati, et Kristuse ristipuu
on maalitud. Igale ristiharu otsale on maalitud evangelist.
Nende maalingute olemasolust ei olnud mitte kellelgi
aimu. Tänaseks on Koeru kiriku krutsifiks jõudnud
näitusele Niguliste kirikusse, kuhu ta jääb kevadeni. Meie
krutsifiks
esitati
nominendiks
Muinsuskaitseameti
aastapreemiale „Aasta leiu“ kategoorias.
Tööd jätkusid ka kiriku laega.
Varasemalt olid EKA tudengid,
professor Hilkka Hiiopi juhendamisel,
avanud kolme võlviku maalingud.
2020. aastal saime toetust Järva
vallast ja PRIA Leader-meetmest
Järva Arengu-partnerid MTÜ kaudu
ning avati veel neli võlvikut. Jäänud
on ainult kolm. Kui leiame toetajaid,
saaksime
aasta-kahega
tööd
lõpetatud ja terves laes sajandite
taguse ilu esile tuua. Suvel toimus
Muuseumiöö
raames
niiöelda
„tellingupäev“, kus kiriku külastajad
said tellingutel tutvuda maalingute
avamisega. Seda võimalust kasutas
umbes 150 inimest üle Eesti.
Aastaid tagasi oli meie üheks
suuremaks
murekohaks
kiriku
avatäited (aknad, uksed, torniluugid). Tänaseks on vahetatud
torniluugid ja OÜ Puidupoisid on
restaureerinud kiriku kuuest aknast
viis. Viimane, altari tagune, aken on

Koeru kiriku sisevaade
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EELK KÄRU kogudus

Viljandi mnt 6a, Käru, 79201 Türi vald, Järvamaa, karu@eelk.ee, karukirik.com
facebook.com/pages/Käru-Kirik
Teet Hanschmidt - hooldajaõpetaja (tel 514 6590); juhatus - Elve Sutt (tel 5344 5160), Ilme Sale
Jumalateenistus kuu 4. pühapäeval 15.00
Arveldusarve: EE612200001120135016

Käru kirik ja kogudus 160

On rõõm tõdeda, et Käru kogudus
on oma kirikut läbi aegade
korrastanud. Sel aastal sai
teoks
fassaadi
ja
akende
renoveerimine ning kirik on
saanud uue kuue.
Kirikuaasta algas koguduses
juba
traditsiooniks
saanud
advendiküünla
süütamisega.
Kõigil kogukonna liikmetel oli
võimalus pühitsetud advendituli
koju kaasa viia. Vaatamata
keerulisele 2020. aastale, mil
pidime silmitsi seisma koroona
viiruse levikuga, oli kirikus
erinevaid üritusi ja kiriklikke
talitusi. Nii saimegi rõõmu tunda
sellest, et koguduses
toimus
ristimistalitus, läbi leeriõnnistuse
sai kogudus juurde endale uusi
liikmeid. Ilusal ja soojal kesksuvisel juulikuu päeval oli kirikus
laulatus. Juunis peeti surnuaiapüha
Käru
kalmistul,
kus
mälestati siitilmast lahkunuid
koguduse- kui ka kogukonnaliikmeid.
Jätkusid traditsiooniks saanud
advendikontsert „Jõuluõnnistus“, Rapla Kirikumuusika
Festivali kontsert, peeti mälestamisüritusi Vabadussõjas
langenute mälestustahvli juures, tähistati Võidupüha.
Käru koguduse kõige tähtsamaks sündmuseks võib
pidada Käru kiriku 160. sünnipäeva. Pidulik jumalateenistus peeti oktoobris. Kaasa teenisid Järva
praostkonna vaimulikud ja praost, jutlustas piiskop Tiit
Salumäe. Teenistust kaunistasid oma lauluga Käru
Põhikooli laululapsed Marta-Liis Saia ja Helin Marii Seera
muusikaõpetaja
Pille-Riin
Kaaveri
juhendamisel,
muusikud Kaarel Kroonmäe trompetil ja Marju Riisikamp
orelil. Piduliku jumalateenistuse lõpus said õpetaja Teet
Hanschmidti tänukirja ja koguduse mälestustassi ustavad
koguduse liikmed, koostööpartnerid ja toetajad. Pakuti
kirikukohvi.
Väga tähtsaks tööks saab pidada kiriku fassaadi värvimisja remonditöid, renoveeriti ja värviti kõik kirikuaknad ja
uksed. Tööde teostajaks oli Runda Meistrid OÜ Joel
Rikk´i juhtimisel. Projekti rahastajateks olid MTÜ
Raplamaa
Partnerluskogu,
Türi
Vallavalitsus
ja
eraannetajad. Projekti meeskonda kuulusid juhatuse
liikmed Ilme Sale, Elve Sutt, koguduse õpetaja Teet
Hanschmidt ning koguduse liige ja projektijuht Tõnis Vaik.
Kirik sai endale ookerkollase kuue. Võimalik, et see oli ka
esimene kiriku ehitusjärgne värv. Siinkohal tänab
kogudus veelkord kõiki koostöö eest, uudishimulikke
kogukonna- ja koguduseliikmeid ning rändureid, kes
käisid kiriku renoveerimistöid uudistamas ja hea sõnaga
toetamas. Koguduse juhatus on asunud mõtteid ja ideid

koguma, kuidas renoveerida
kiriku
sisemus.
Selleks
ootame oma meeskonda
kaasamõtlejaid ja muidu
tegusaid inimesi.
2021. aastal jätkab kogudus
Jumalasõna kuulutamise ja
plaanidega, kuidas kirikuhoonet edasi remontida.
Oleme avatud kõikidele ettepanekutele, kuidas edendada koguduse tööd.
Üheskoos oleme suutnud
ületada raskusi ning kogenud Jumala õnnistust ja abi.
Koguduse juhatus

Fotod: Käru kiriku välis- ja
sisevaade
(TÕNIS VAIK,
HEILI BURMEISTER)
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EELK PAIDE Püha Risti kogudus

Väike-Aia 40, 72711 Paide, tel/faks 385 1181, paide@eelk.ee, www.eelk.ee/paide
facebook.com/paidekirik
Katrin-Helena Melder - hooldajaõpetaja (tel 5343 5774); Jaanus Tammiste - diakon (tel 514 1486)
Aivar-Joel Rikk - juhatuse esimees (tel 553 3656); Olaf Lääne - organist
Jumalateenistus pühapäeviti 10.00
Arveldusarve: EE691010702000729006
Paide koguse tegemised sellel aastal on olnud suuresti
pärsitud Covid-19 viirusest tingitud piirangutest.
Regulaarsed jumalateenistused on siiski toimunud, välja
arvatud periood, kus need Eesti Vabariigi Valitsuse
otsusega keelati. Samuti on olnud kiriklikke matuseid,
ristimisi ja toimunud leerikool. Ajalooliselt oli see kindlasti
erakordne ja meeldejääv periood, sest minule
teadaolevalt ei ole varasemalt Eesti Vabariigis jumalateenistusi sellises ulatuses ära jäetud.
Oleme vaatamata kehtinud piirangutest saanud siiski
võõrustada paljusid külalisi.
Suveperioodil osalesime projektis ˮTeeliste kirikudˮ, mille
käigus külastas kirikut 420 inimest.

Ott Lepland Paide kirikus

toimusid
meie
kirikus
Paide
Septembrikuus
Riigigümnaasiumi ajalootunnid. Teemadeks olid Põhjasõjaaegsed ja -järgsed muutused Eesti ühiskonnaseestikeelse hariduse algus tänu emakeelsele piiblitõlkele;
millist rolli omas eestikeelse hariduse andmisel luteri kirik.
07.09 toimus traditsiooniline Arvo Pärdi sünnipäevale
pühendatud Tallinna Kammerkoori kontsert. Korraldajaks
Nargenfestival, mille kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.
09.09 andis kirikus ˮKirikute toetusfondiˮ raames kontserdi
Ott Lepland.
Paide linna sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus
toimus meie kirikus 23. septembril. Sellel üritusel anti
meie koguduse juhatuse liikmele Vello Talvistele üle
Paide linna aukodaniku tiitel.
Meie kirikuhoone on küll väga heas
korras, kuid siiski leidub töid mida on vaja
ette võtta.
Septembrikuus paigaldati kirikule sise- ja
välisvideovalve, mida on mobiiliäpi kaudu
väga kerge hallata.
Oktoobrikuus toimus neljal järjestikusel
päeval Päästeameti koolitus meie kirikus.
Päästeametnikud said ülevaate kirikuhoone arhitektuuri eripäradest ja väikese
kristliku kultuuriloolise koolituse.
On olnud huvitav, kohati keeruline ja
väljakutseid täis aasta.
Tänan kõiki aktiivseid koguduse liikmeid ja
diakon Jaanus Tammistet tehtu eest!
Joel Rikk, juhatuse esimees

©Järva Teataja

Sündmuste kalender hingedeajal ja jõulukuul:
E 02.11 kell 16.00 kuni 19.00 Hingedepäeva mõtisklus
P 08.11 kell 10.00 Jumalateenistus
P 08.11 kell 16.00 Isadepäeva kontsert Paide Meeskoor ja PHPK poistekoor (korjandus)
R 13.11 kell 19.00 Kontsert „Oh Happy Day“ Sofia Rubina, Uku Suviste, Dave Benton ning gospelkoor
P 15.11 kell 10.00 Jumalateenistus
P 22.11 kell 10.00 Jumalateenistus
P 29.11 kell 10.00 Jumalateenistus
P 29.11 kell 16.00 Esimese advendi kontsert Paide Hammerbecki Põhikool
P 06.12 kell 10.00 Jumalateenistus
P 13.12 kell 10.00 Jumalateenistus
T 15.12 kell 15.00 - 17.30 PPA palvus/mälestustalitus
K 16.12 kell 17.00 Riigigümnaasiumi jõulukontsert
P 20.12 kell 10.00 Jumalateenistus
P 20.12 kell 18.00 Kontsert Ott Lepland ja The Swingers
E 21.12 kell 19.00 Kontsert Stig Rästa ja Tallinna Poistekoor
N 24.12 Jõuluteenistused kell 12.00 laulavad PHPK lapsed kell 16.00 Olaf Lääne orelil ja Teet Tihvan trompetil
R 25.12 kell 10.00 I jõulupüha jumalateenistus
R 25.12 kell 18.00 Kontsert Uku Suviste, Koit Toome ja Jaagup Tuisk
P 27.12 kell 10.00 Jumalateenistus
E 28.12 kell 19.00 Kontsert E. Necayeva
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EELK TAPA Jakobi kogudus

Õhtu pst 24, 45107 Tapa, tel/faks 322 0099, tapa@eelk.ee, tapajakobikirik.ee
Valdo Reimann - koguduseõpetaja (tel 521 2290)
Evely Traublum-Rambi - juhatuse esimees ja organist (tel 5691 8023)
Jumalateenistus pühapäeviti 10.00
Arveldusarve: EE60220000112008792

Tapa Jakobi koguduse elust

Juttu elust võiks alustada eelmise aasta advendist. Ajast,
mil algas uus kirikuaasta. Tavaliselt on see aeg küllaltki
pidulik. Tihti soovitakse sel ajal ka teenida lauluga ja seda
ka tehti. Nii teenis ühel pühapäeval jumalateenistusel
kaasa Tallinna Kaarli koguduse naiskoor. Ja ühel õhtul tõi
külakosti meie naabri - 1. jalaväebrigaadi poolt ka sõjaväeorkester koos solistidega, mis arvuka kuulajaskonna
poolt hästi vastu võeti. Kogudusele annetati hea koostöö
eest garnisoniga 1. jalaväebrigaadi seinaplaat.
Pärast pühi astusime siis uude, meile tundmatusse 2020.
aastasse. Tegime plaane ja koostasime eelarvegi nõnda,
lootes jõuda oma kiriku remondiga edasi, aga palju
muutis kõik see, mida me ei osanud arvata. Olime
leppinud kokku juba 2 kontsertigi, mis küll ikka
sügisepoole toimusid. Elasime läbi ajajärgu, mida vist
pole kirikuajaloos eriti tuntudki. Kirikud kinni ja jutul lõpp.
Ei ole enam kellegi käest küsida, kas 1944. a. sügisel, kui
praost Jaan Gnadenteich Rootsi lahkus, jäi ka teenistusi
ära ja kui kauaks ajaks. Igatahes on teada, et sama aasta
sügisest määrati Ambla ja Tapa hooldajaks Vaivara
ärapõlenud kiriku õpetaja Raimond Peiker.
Aga seekord oli teisiti. Ei mingisugust näilist sõda. Kuid
teistviisi küll. Võibolla ei ole meil lähemate
aastatuhandete jooksul midagi sellist vastu panna, mis
oleks haaranud tervet inimkonda. Ka mitte katkuaegadel,
või 20. sajandi alguse suurel gripilainel, mis tappis
rohkem, kui I maailmasõda. Üks ohrvritest oli 1918. a. ka
minu vanavanaema.
Seitse nädalat olime kaugsuhtes. Telefon ja arvuti olid
põhilised suhtlusvahendid. Ei kujutaks ette, kui oleks see

Praostkonnast - E-sinod

juhtunud mõnikümmend aastat varem, kus paljudel ei
olnud telefoni, rääkimata arvutist. Kogudusel valmis ka
uus koduleht veebis.
Ja siis emadepäevast vaikselt uuesti. Algul arglikult, ilma
armulauata.
Nelipühast
juba
koos
armulauaga.
Hommikupalvused taastusid alles juunist. Küll natuke
teisiti, ilma karika andmiseta ja hanereas. Üks proua just
küsis, et millal saab taas karikat. Ütlesin naljatades, et
mitte meie eluajal.
Kuid elu läks edasi. Taas olime kirikuna suvel avatud
külastajatele ja sel aastal külastati kirikut palju tihedamini.
Küllap tulid kodumaa vaatamisväärsused rahvale jälle
meelde. Annetused olid maikuus sama suured kui
jõuludel. Võibolla sai inimestele kirik armsamaks just selle
läbi, kui vahepeal sinna minna ei saanud. Ka ristimiste ja
leeritamiste arv on jõudsalt kasvanud. Eriti teeb heameelt
laste ristimiste arvu suurenemine.
Ka majanduslikult oleme välja tulnud. Kuigi kiriku remont
jääb ootama uut aega, oleme abi saanud riigilt, vallalt ja
Soome sõpruskoguduselt. Vaatamata sellele, et otsesed
näost näkku külastused jäid ära. Samuti jäi ära ka igaaastane koguduse tänu, see on ekskursioon suvistele
kirikuvalvuritele.
Valdo Reimann, koguduse õpetaja
Sündmuste kalender jõulukuul:
N 24.12 kell 17.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus
R 25.12 kell 10.00 I Jõulupüha jumalateenistus
N 31.12 kell 15.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus
K 6.01.21 kell 10.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus

---------Sinodisaadikute täiendused ja parandused lisati
praostkonna tegevusaruandesse ning tulude-kulude
aruanne kinnitati ja eelarve võeti vastu ühehäälselt.
2021. aasta sinod toimub Järva-Madise koguduses.

6. maiks olime planeerinud meie praostkonna sinodi
Järva-Madisel, kuid see jäi paraku pandeemia tõttu kokku
kutsumata. Kaalusime küll ka koosolekut läbi viia
ZOOMis, kuid kõigil sinodisaadikutel ei olnud selleks
kasutada vajalikke vahendeid. Nii pidasime sinodi meili
teel e-koosolekuna ehk kõik sinodi materjalid saatis
praost peapiiskop Urmas Viilmale, koguduste vaimulikele
ning saadikutele, paludes ühtlasi kirjalikku tagasisidet,
täiendusi, parandusi ja ettepanekuid. Päevakorras oli:
praostkonna 2019. aasta tegevusaruanne, 2019. aasta
tulude-kulude aruanne ja 2020. aasta eelarve. Kõigil oli
võimalus lugeda ka peapiiskop Urmas Viilma ettekande
slaide teemal „Piiskoppide ja piiskopkondade koht EELK
identiteedis“ ning peapiiskop emeeritus Andres Põderi
ettekannet „Mõtteid kiriku õigusloomest“. Sinodi
materjalidele olid lisatud kahe Järva praosti lühikesed
elulood ja palve neid mälestada jumalateenistustel.
Praost Harald Meri traagilisest surmast möödus 5. aprillil
30 aastat (eluloo koostas õpetaja Andres Tšumakov) ja
praost Albert Vatter, kelle surmast möödus 6. augustil 50
aastat (eluloo koostas abipraost Tõnu Linnasmäe).

Praostkonna konverentsid

Praostkonna konverentsid toimusid 6. veebruaril ja 19.
novembril Järva-Jaanis. Konverentsid algasid armulauaga
jumalateenistusega, kus teenisid praostkonna vaimulikud.
Veebruari konverentsil kuulasime ettekannet teemal
"Kristlike kogudustega liitumise põhjustest", mille pidas
EELK UI õppejõud dr Liina Kilemit. Lõunapausile järgnes
ülevaade koguduste 2019. aasta aruannetest.
19.
novembri konverentsil pidas piiblitunni kaplan Tõnis Kark
ning EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise
eelnõust, mis tuleb kirikukogul arutelule ja hääletamisele,
kõneles ja küsimustele vastas Märjamaa koguduse
õpetaja Illimar Toomet. Päevakorras oli veel misjonäride
ja sõpruspraostkonna teema. Praostkonna konverentsid
toimuvad kaks korda aastas ja nendest võtavad osa
koguduste vaimulikud ja ka ilmikud, kes koguduses
kaastööd teevad või esitatud teemade vastu huvi
tunnevad.
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EELK TÜRI Püha Martini kogudus

Kevade 13, 72212 Türi, tel 387 8330, turi@eelk.ee, www.tyrikirik.ee
facebook.com/EELK-Türi-kogudus
Teet Hanschmidt - koguduseõpetaja (tel 514 6590); Urmas Kütt - juhatuse esimees (tel 5668 5651)
Tiiu Schüts – organist, Marju Riisikamp - organist
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00
Arveldusarve: EE081010702003970001

EELK Türi Püha Martini koguduse tähtsamad
sündmused aastal 2020

restuareerimistöid, mis said piduliku lõpu 11. oktoobril
Lõikustänupüha jumalateenistusel. Teiste seas tänati
tööde teostajaid ja toetajaid ning kaetud oli kõigile
kohvilaud. Torni renoveerimistöid toetasid riigieelarve
kaudu: erakond Isamaa ja riigikogu liige Kersti Sarapuu.
Oma osa lisasid ka Türi vallavalitsus ja eraannetajad.
Suur tänu kõigile!
2021. aastal on kavas jätkata remonditöödega torni
põhjaküljel, et viia lõpule terve torni renoveerimine. Nende
täiendavate tööde teostamiseks vajab kogudus ligikaudu
55 000 eurot. Koguduse juhatus palub kõigil soovijail
kanda sihtotstarbeline annetus EELK Türi Püha Martini
Koguduse a/a EE081010702003970001 (SEB Pank)
märksõnaga „Annetus tornitöödeks“.
Advendi- ja jõuluaja sündmused Türi kirikus:
P 29.11 kell 13.00 Eesti Kunstiakadeemia Kammerkoori
kontsert
L 05.12 ja 12.12 kell 15.00 Orelimuusika pooltund,
esinejad Marju Riisikamp ja Hele Saarse
N 17.12 kell 18.00 Türi Põhikooli jõulukontsert
P 20.12 kell 16.00 Kontsert G.Puccini MESSA DI
GLORIA, esitavad kammerkoor Solare ja Lehtse
Kammerkoor ning solistid Indrek Jurtšenko, Atlan Karp
ja Marju Riisikamp
N 24.12 kell 16.00 ja 18.00 Jõululaupäeva jumalateenistused
R 25.12 kell 11.00 I jõulupüha jumalateenistus
R 25.12 kell 18.00 - C-JAM kontserdiga 20 parimat jõululaulu läbi aegade
N 31.12 kell 15.00 Vana-aasta jumalateenistus pihi ja
armulauaga
Koguduse koduleht on leitav aadressil: www.tyrikirik.ee.
Koguduse
Facebooki
konto
on
leitav
lingil:
https://www.facebook.com/EELK-T%C3%BCri-kogudus136395516927469/?tn-str=k*F
Türi kogudus

EELK Türi Püha Martini Koguduse
tähtsündmuseks 2020. aastal oli
koguduse
700.
aastapäeva
tähistamine augustikuus ning selle
raames
toimusid
erinevad
suurepärased kontserdid ja meeldejäävad sündmused.
Püsivaks märgiks jääb kogudusele
heraldik Priit Herodese poolt loodud koguduse vapi ja lipu
kujundus, mille järgi valmistatud lipu pühitses peapiiskop
Urmas Viilma 22. augusti pidulikul kontsertteenistusel
(fotol). Aastapäeva raames toimus kirikus 3 orelikontserti:
1. augustil kontsert „Muusikaline suveniir Šveitsist“, kus
esinesid Verena Steffen (flööt) ja Oliver Eisenmann (orel);
16. augustil kontsert „Oboe ja orel“ esinejatega Martin von
Bahr (oboe, Rootsi) ja Sanna Räsänen (orel, Taani) ja 22.
augustil aastapäeva pidulik kontsert „Ärgake, nii vahid
hüüdvad“, kus esinesid Marju Riisikamp (orel) ja Maria
Valdmaa (sopran). Lisaks veel 12. augustil Eesti
Rahvusmeeskoori kontsert „Tasase maa laul“ valikuga V.
Tormise lauludest. 15. augustil toimus kirikus perepäev
„Türi kirik 700“ muusikalise- ja kunsti töötubadega ning
kirikut ja kirikuaeda tutvustava fotojahi mänguga lastele.
Perepäeva eestvedajaks oli koguduse liige Ulvi Uutar. 22.
augustil aastapäeva ajalookonverentsil esinenud A.
Pajuri, V. Prausti ja K. Aluoja ettekanded olid kõik väga
sisukad ja huvitavad. Läbi mitme Türi Rahvalehe ilmus
Türi kiriku ja selle lähiümbruse ajalugu tutvustav V.
Prausti artiklite sari ning plaanis on samas lehes trükkida
ka
ajalookonverentsil
esitatud
ettekanded.
Türi
koguduses 700. aastapäeva tähistamise pidulikul
jumalateenistusel, 23. augustil, toimus hõbeleer, millest
võtsid osa koguduse õpetaja Teet Hanschmidti esimesed
leerilapsed (aastatest 1990-1994) ja ka 1995. aastal leeris
käinud.
2. juulil osales Türi kogudus järjekordselt
Türi linna sünnipäeva auks toimunud
kohvikute päeval. Sel päeval oli Türi kirikus
avatud kohvik nimega Kirikukohv. Pakuti
mitmesuguseid küpsetisi: nii soolaseid kui
magusaid kooke ja pirukaid ning jooke.
Lastele toimus ka kirikuhoonet ja kirikaeda
tutvustav auhindadega fotojaht. Kohviku
toimumise ajal said külastajad kuulata
kahte erinevat orelikontserti, orelil mängisid
Marju Riisikamp ja Türi koguduse liige Hele
Saarse. Külastajate arvu
sel aastal
mõjutas kevadel alanud koroonaviiruse
levik ja seoses sellega kehtinud liikumispiirangud.
Juunikuust kuni augustini teostati Türi kiriku
torni idakülje

Peapiiskop Urmas Viilma Türi kirikus lippu pühitsemas
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EELK VAHASTU kogudus

Vahastu, 79303 Rapla vald, Raplamaa, vahastu@eelk.ee, facebook.com/pages/Vahastu-kirik
Kalle Kõiv - hooldajaõpetaja (tel 5012 325);
Andres Murumägi - juhatuse esimees (tel 5341 4018); Virge Kadarik - orelimängija
Jumalateenistus kuu 2. pühapäeval 14.00
Arveldusarve: EE392200221027409609

Vahastu koguduse 2020. aasta tegevustest

Peagi lõppev aasta (2020) oli Vahastu koguduse jaoks
üsna eriline aasta. Oleme Loojale tänulikud mitmete
sündmuste eest, mis on rikastanud koguduse elu ja
toonud paljuski uut hingamist.
Alustame Rapla Kirikumuusika Festivali suvekontserdist
(4. juuli), mis tõi vaatamata levivale koroona hirmule kiriku
rahvast täis. Esines Arsise Kirikukellade ansambel,
kavaga „Bachist Pärdini”.
Vähem publikut ei olnud ka selle aasta teisel kontserdil
(26. september), kui Siiri Sisask esitas oma uusi ja vanu
laule, mis repertuaari poolest suurepäraselt sobisid
kõlama kiriku võlvide alla, viies kuulajad meditatiivsele
siserännakule.
Teiseks suursündmuseks oli praost Katrin-Helena
Melder´i visitatsioon (16. august) Vahastusse. Viimasest
praosti visitatsioonist on möödunud rohkem, kui
viiskümmend aastat (1967a.)! Praosti assisteerisid:
abipraost Tõnu Linnasmäe, Paide koguduse juhatuse
esimees Aivar-Joel Rikk, Anna koguduse raamatupidaja
Viive Kuresoo, Järva-Jaani koguduse organist ja
orelimeister Ago Tint, Järva-Peetri koguduse diakon
Jaanus Tammiste ja Tapa koguduse õpetaja Valdo
Reimann. Visitatsiooni juures viibisid: koguduse
hooldajaõpetaja Kalle Kõiv, juhatuse esimees Andres
Murumägi, juhatuse liige Kaja Taalik, täiskogu liige Saima
Sullakatku, organist Virge Kadarik, täiskogu liige Elma
Braun. Kutsutud olid ka Juuru koguduse diakon Kristjan

Paju, külavanem Karine Rajasaar ja Vahastu kandi elanik
Kristjan Väges.
Visitatsiooni protokollist (19 lehekülge) loeb välja, et
Vahastu
kogudust
tunnustati
mitmes
erinevas
valdkonnas. Lisaks saadi komisjonilt mitmeid häid ideid
koguduse
teenistusliku
elu
parandamiseks
ja
edendamiseks.
Kolmandaks sündmuseks võib pidada EELK Juuru Mihkli
koguduse uue diakoni Kristjan Paju kaasamise Vahastu
koguduse teenistuste läbiviimisse. Alates septembrist
teenivad Vahastu kogudust õpetaja Kõiv ja diakon Paju
vaheldumisi. Õpetaja Kõiv pühitseb armulauda üle kuu ja
diakon Paju viib (üle kuu) läbi sõna- ja palveteenistusi.
Teenistused toimuvad endiselt üks kord kuus, teise
nädala pühapäeval, algusega kell 14.00.
Viimaseks sündmuseks ja ühtlasi suureks rõõmu
valmistajaks
kujunes
sügisese
leerikursuse
moodustumine. Selle nimel on kogudus palju palvetanud
ja nüüd see väike ime viimaks sündis - Vahastu koguduse
leerikursus nelja leerilapsega. Viimane suurem leer oli 19
aastat tagasi (2001), kui leeriõnnistuse said 10 leerilast.
Nüüd aga käiakse pühapäeviti kokku nii Vahastu
kirikusse, kui Juuru kirikusse ja kui Jumal lubab, siis
leeritatakse noored II advendil Vahastu kirikus.
Jumalateenistused:
P 13.12 kell 14.00 Jumalateenistus armulauaga. Leeripüha
N 24.12 kell 14.00 Jõuluõhtu

Praostkonnast - Praosti visitatsioonid
Visitatsioon on meie kirikus ajalooliselt väljakujunenud
töövorm, kus peapiiskop, piiskop või praost külastab oma
alluvusse jäävaid kogudusi. Koos analüüsitakse
koguduse tugevusi ja nõrkusi ning mõeldakse
kogudusetööle laiemas ja pikemas perspektiivis,
otsitakse uusi arenguteid. Kogudus saab esitada ka oma
soovitusi ja ettepanekuid praosti, aga ka kirikuvalitsuse ja
üldkiriku kohta. Visitatsiooni protokollidesse kirjapandu on
väga suure ajaloolise väärtusega ning huvitav infomaterjal
praegustele ja tulevastele põlvedele.
Praosti visitatsioonid toimusid sellel aastal 16. augustil
Vahastu kogudusse ja 17. oktoobril Aegviidu kogudusse.
Vahastus saatsid praosti assistentidena abipraost Tõnu
Linnasmäe, õpetaja Valdo Reimann, diakon Jaanus
Tammiste, Paide juhatuse esimees Aivar-Joel Rikk,
organist Ago Tint ning raamatupidaja Viive Kuresoo.
Viimane praosti revideerimine toimus seal 24. oktoobril
1967. aastal ja selle viis läbi praost Esra Rahula.
Protokollis toob ta esile väikese koguduse elujõudu. Kui
kogudusel soovitati kiriku uksed kinni panna ja liikmetel
üle minna Juuru kogudusse, siis vastas kogudus sellele
üheskoos otsustavalt „ei“ ning asus väheste majanduslike
võimaluste
juures
oma
pühakoda
korrastama.
Märkimisväärne oli sealjuures inimeste ohvrimeelsus. Nii
on ka praegune Vahastu kogudus seda ülesannet hästi

täitnud, tulles kenasti toime hoonete korrastamise ja
raamatupidamise korraldamisega. Suuremat tähelepanud
tuleks edaspidi pöörata vastutuse ja töökoorma
jagamisele, esile kerkinud probleemide koos lahendamine
ja koguduseelu elavdamisele.
Aegviidu koguduse visitatsioonil assisteerisid praosti
õpetaja emeeritus Lea Heinaste, diakon Jaanus
Tammiste, organist Evely Traublum-Rambi, juhatuse
esimees Aivar-Joel Rikk ja raamatupidaja Viive Kuresoo.
Aegviidu kogudusse piiskopi või praosti visitatsioone
eelnevalt ei ole toimunud. Tegemist on veel noore
kogudusega, kes iseseisvus alles 1992. aastal. Kirik on
ehitatud ja pühitsetud juba märksa varem, 1896. aastal ja
olnud Ambla abikirikuks. Aegviidu kogudus on samuti
hästi toime tulnud koguduse majandustegevuse, hoonete
korrashoidmise ja raamatupidamise korraldamisega.
Silma jäi ka koguduse juhatuse ja nõukogu liikmete
kohusetundlik suhtumine oma ülesannetesse. Paremat
selgitustööd tuleks teha liikmemaksu tasumise osas, et
kõik liikmed järgiksid kehtestatud 1% määra. Tuleks
mõelda, kuidas luua taas kontakt liikmetega, kellel on side
kirikuga katkenud. Visitatsiooni käigus esitati ettepanek
kirikuvalitsusele tõstatada EV valitsuse ja kirikuvalitsuse
ühiskomisjonis urnimatuste seadusega reguleerimise
küsimus, kuna urnide matmine läheb järjest enam üle hea
tava piiri.

----------
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