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Koroona on teatavasti piljardit meenutav lauamäng, kus kaks 
mängijat püüavad vastaspoole mängunuppe kiide ja suure-
ma mängunupu abil auku ajada. Mäng nõuab osavust. Algaja 
mängija reeglina ei võida kunagi, sest seni kuni ta aru saab, 
kuidas oma sihtimisoskust ja jõuvarusid kasutada, on temale 
antud nupud (loe: elud, võimalused) juba laualt kadunud.
Sarnast nime kannab paraku ka viirus, millega me oleme pida-
nud tänavu väga tõsiselt kokku puutuma. Tragikoomiline on 
seejuures, et vastast pole nagu ollagi, ta on algaja, kaotused 
on aga väga suured. Tavapärase üleoleva suhtumisega „ma ei 
usu enne, kui näen” ei ole siin midagi peale hakata. Kaotu-
sed on hirmuäratavad, nii uskujale kui uskmatule, ja seda nii 
inimeste elude kui majanduse arvestuses.
Kui toimuvale püüda kuidagi otsa vaadata, siis küllap tuleks 
alustada imestusest. 
Kes oleks võinud uskuda, et selline kaos on tänapäeva maail-
mas veel üldse võimalik! Oleme ju harjunud mantrana korra-
tavate ütlemistega rahu, teaduslikkuse, turvalisuse ja muude 
selliste olemasolevate väärtuste kohta. Imestust suurendab 
seegi, et kõik on toimunud väga kiiresti ja vääramatult, isegi 
loogiliselt.
Kas Jumal mängib inimesega koroonat? 
Tavaliselt seal, kus inimesel on raske, kus küsimusi on rohkem 
kui vastuseid, jõutakse küllalt varsti ka küsimiseni, et miks 
Jumal laseb sellel kõigel sündida. Vaimulikuna olen ma pida-
nud sarnastele küsimistele korduvalt vastust andma. Olen siis 
tundnud, et ma ei saa olla Jumala advokaat, mul ei ole selleks 
pädevust ega ka antud volitusi. Jumal on see, kes ta on.

Kas Jumal mängib koroonat?

Küllap küsimise taga paistab aga inimese tõsine sõltuvus 
Jumalast ja vajadus kogeda Tema armulikku kohalolekut. On 
ju ka laste ja vanemate suhetes niimoodi, et kasvav laps vajab 
iseseisvust. Kes meist ei tunneks hüüatust: „Ärge segage, 
mina ise!”. Loomulik on ka see olukord, et täisealine inime-
ne saab iseseisvalt hakkama. Erakordsetel hetkedel igatseme 
end aga tunda oma vanemate, oma pere, oma maa ja rahva 
juurde kuuluvana. Me ei taha olla üksi, me ei saa olla üksi. 
Sarnane on ka suhe Jumalaga.
Jumal ei kiusa kedagi. Kindlasti ei ole Jumal kui Looja oma 
loodut unustanud ega hüljanud. Tema vääramatut kohal-
olekut saame kogeda kõige selgemalt aga piiridel – seal, kus 
inimene on jõudnud oma võimete piirile, ka seal, kus inim-
kond on jõudnud oma võimete piirile. 
Edasi sõltub hindajast, kas ta mõistab saabunud sõnumit või 
süüdistab sõnumitoojat. 
Jumala kohalolek ei pea tähendama kohtuotsust, pigem see 
on armuline märguanne rändajale piirile jõudmisest.
Jah, ka Jumal mängib koroonat, siis, kui meie seda mängime! 
Ta mängib kaasa armastuse ja hoolimisega.
Olgem terved ja Jumala hoitud!

Jüri Vallsalu
Koguduse õpetaja

Armulaud eriolukorra ajal. Foto: Elari Lend
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Asudes käesolevat lehte kokku panema, tekkis küsimus, 
millest kirjutada ja kas on üldse midagi, millest kirjutada, 
kuna eriolukorra tõttu oli koguduseelu füüsilisel kujul seis-
kunud ehk siis midagi ei toimunud. Arutelu käigus selgus, et 
järjepidevuse huvides oleks hea siiski leht välja anda ja ajaloo 
tarbeks antud olukorda talletada.
Nii võikski tänase lehe alapealkirjaks olla „eriolukorra eri
(väljaanne)“, kuna see kajastab eriolukorda läbi erinevate 
inimeste silmade ja kogemuste. Oma mõtteid jagavad meie 
koguduse liikmed ja kogudusega lähedalt seotud kaasteeli-
sed. Esitasin omalt poolt ka mõned suunavad küsimused või 
vihjed, kes soovis, see võis need aluseks võtta, kui nii oli liht-
sam järje peale saada. 
Iga lugu on omanäoline. Kuigi siin on sarnasusi, kohati kattu-
vusigi, ei hakanud ma neid välja toimetama. Las kõik olla 
täpselt ehedal kujul.
Põnev on olnud sel teemal inimestega vestelda. Olen saanud 
tohutult huvitavaid, isesuguseid ja isikupäraseid vaatenurki 
ja vastukajasid. Kes ütles, et elu jätkus vanaviisi, midagi ei 
muutunud, ikka tuli tööl käia ja ka üle kirikuukse sai astu-
tud, isegi sünnipäevad peeti ära, kuigi arvuti vahendusel. Kes 
ütles, et koroona-aeg oli üsna üksluine puhkus koos pisukese 
tööga. Kes oli lastega kodus nagu varemgi. Kes ei väljunud 
kuu aega oma koduväravast, kes ei saatnud lapsi kooli juba 
peale vaheaega. Jne. Jne.
Rohkelt oli inimesi, kelle elukorraldus muutus märkimis-
väärselt.
Paljudel suurenes töökoormus mitmekordselt. Oli neidki, 
kellel ei olnud võimalik kodus tööd teha ja töökohtki oli sule-
tud. Mõnele tõi eriolukord kaasa koondamise.
Vanemaealised tundsid kindlasti puudust vahetutest kontak-
tidest ja suhtlusest, kuna ei saanud kirikus käia ja teistega 
kohtuda, kätt anda, juttu puhuda. Ometi andis see aeg võima-
luse rääkida telefoni teel ka nendega, kellega ei ole olnud 
pikalt aega ja võimalust suhelda. Seda moodust kasutasid 
ilmselt kõik rohkem kui tavaliselt. 
Ilmselt kogesid midagi sarnast ka lapsed ja noored, kelle 
jaoks on oluline eakaaslastega kokku saada, liikuda, sportida, 
mängida, ära jäid ju ka kõik trennid, huviringid, muusikatun-
nid.
Eelisolukorras olid maal elavad inimesed. See privileeg on ka 
suurel osal meie koguduse liikmetest. Kui ikka on oma maja 
ja aed, siis on palju rohkem vabadust ja liikumisvõimalust. 
Isegi maapiirkonnas korteris elades on metsatukad ja teera-
jad kiviviske kaugusel.
Tähelepanu väärib asjaolu, et inimesed on üldiselt leplikud ja 
rahul väheste asjadega. 
Näiteks Valve ütles, et kui pole kohvi peale piima panna, siis 
joon teed, kui pole leiba, siis teen putru. Aeda sai, peenra-
maal võis vabalt toimetada, televiisorist ja raadiost sai kuulata 
jumalasõna.

Eriolukorra eri. Mõtteid, emotsioone, kogemusi
Aivi Sepp

Samas mainis Vaike, et tema liikuva inimesena, vaatamata 
valudele, tundis puudust väljas käimisest, kirikusse pääsemi-
sest, aga muidu elas rahulikult üle selle aja.
Olen liigutatud, isegi üllatunud, kuidas selle mõtte ja teema-
ga kaasa tuldi. Isegi need, kes algul vastu punnisid, kirjuta-
sid lõpuks ometi. Pole parata, see aeg puudutas igaüht, meid 
kõiki. Loodan, et need lood puudutavad ka Sind, hea lugeja.

Eriolukord avas uusi võimalusi - kummas suunas läheme? 
Foto: Mai Mänd 

Aivi Otsnik:
„Jälle on pühapäev, kiriku ma läheksin nõnda kui teisedki ka. Ilm 
on nii meelitav, kõik on ju teel...“
Seda laulu laulis mu tädi Ella (ema õde, kes laulis 70 aastat 
tagasi Harju-Jaani laulukooris), kui olime mõnel pühapäeval 
koos küla lambakarjas.
Nüüd, eriolukorras, kui ei tohtinud kirikusse minna, meenu-
sid mulle need laulu algussõnad. Tol ajal, kui pühapäeval 
kirikusse ei saanud, luges vanaisa ( Jaagu papa) kogu perele 
ette jutluseraamatut, lisaks mõned koraalid ja palve. Nüüd 
olid veebipõhised jumalateenistused ja palvused. Vaata, mida 
teeb ligi 70 aastat meie elus - imelised tehnilised muudatu-
sed, saavutused.
Jumal andis meile erilise olukorra, kus tuleb ilmsiks ka 
inimeste erinevus. Sel ajal märkasin, et oli inimesi (nagu 
ikka), kes aina virisesid, otsisid süüdlasi ja pahandasid valit-
suse otsuste peale, aga teised (loodan, et enamus) otsisid ja 
ka leidsid uusi väljakutseid, olid selle üle rõõmsad ja tänuli-
kud. Tunnistan, et ma kuulun viimaste hulka. Tänuga mõtlen 
lastele, kes kordamööda toidukotid koju tõid. Oli võimalus 
mõne lapselapse muusikatunni koduste ülesannete lahenda-
misel abiks olla. Imetleda, mida nende kooliõpetajad välja 
mõtlesid, et lapsi motiveerida ja seda tulemuslikult. Näiteks 
lasta 10-aastasel õpilasel neljast erinevast puuoksast ise kõla-
pulgad välja voolida ja nende helikõrgust katsetada. Või lasta 
õpilasel Pjotr Tšaikovski „Lastealbumi“ klaveripalad Youtu-
be’s ära kuulata ja analüüsida palade erinevusi ja sarnasusi. 
Tänu sellele otsisin välja mainitud noodiraamatu ja tuletasin 
meelde kunagi klaveritunnis õpitud lugusid ja omandasin ka 
uusi. See osutus mulle tõeliseks muusikateraapiaks! 
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See oli märtsikuu alguse kooriproovides, kui püüdsime 
soovituslikult üksteist tervitada mitte käeulatamisega, vaid 
sügava kummardusega, mis oli isegi natukene naljakas, ei 
tundnud veel olukorra tõsidust. Kui aga 13. märtsil paljud 
asjad ära keelati, siis jõudis kohale.
Tol reedesel hommikul käisin veel poes ja Balti jaama turul 
toitu muretsemas. Eelmisel päeval see ei õnnestunud, kuna 
pood oli juba enne kella 11 täis noori ostjaid, kes suurte 
kaubakärudega tekitasid pikad kassajärjekorrad, samuti olid 
mitmed riiulid tühjaks saanud.
Samal õhtul andsid lapsed teada, et poodi me minna enam 
ei tohi ja laste lapsi meie juurde ei tooda, rääkimata nende 
juurde minekust. 
Pidime Jaani naiskooriga laulma 15. märtsil Soome koguduse 
jumalateenistusel. Kohalik õpetaja teatas, et jumalateenistus 
toimub, aga küsis, kas meie julgeme laulma tulla...? Olime 
suure dilemma ees – mida teha, kuidas oleks kõige õigem 
toimida. Aga laupäeval tuli juba lahendus - ametlik teadaanne 
- jumalateenistused jäävad ära ja ei mingit kooriga laulmist.
Algas erakordne ja seni ainulaadne ülemaailmne koroo-
na-kriis (painajalik pandeemia).
Kooriproovid teisipäeviti ( Jaani kirikus) ja kolmapäeviti 
(Hageris) ning paljud laulmised jumalateenistustel jäid ära. 
Veel väga palju planeeritud kontserte, üritusi ja reise kas lüka-
ti edasi või jäid üldse ära.
Kõik, mis nüüd toimus oli uus ja teisiti. Jaani naiskoori laulja-
tega tegime kooriproovi alguse kellaajal hardushetke, igaüks 
oma kodus. Kandsime üksteist Jumala kätte ja mõttes laul-
sime mõne koorilaulu. Oli isegi neid, kes täitsid oma aega 
koorproovis selgeksõpitud võimlemisharjutustega.
Jumalateenistused olid veebis. Jaani koguduse sõnajumala-
teenistus kanti üle TallinnaTV-s, mida sai tehnilistel põhjus-
tel küll tihtipeale alles õhtul Youtube’s näha. Lisaks organisti-
le oli kaasatud professionaalseid muusikuid.
Rõõmu- ja tänumeeles sain osa ülestõusmispüha jumala-
teenistusest ETV2-s, mis toimus toomkirikus täieliku litur-
giaga, va armulaud. Väga hästi täitis oma ülesandeid kantor 
Veljo Reier. Siit ka tõdemus, kui vajalik on koguduses kantori 
olemasolu.
Igal pühapäeval oli võimalik osa saada pooletunnisest palvu-
sest ETV2-s, erinevate konfessioonide poolt läbiviiduna.
Väga paljud tegevused olid veebipõhised. KMLi juhatuse 
koosolek Messengeri kaudu toimis kenasti. Olime kaheksa-
kesi kõik nägupidi väikesel ekraanil koos. Uus väljakutse ja 
uute teadmiste-oskuste omandamine.
Naiskoori hardushetked läksid üle ZOOMi – saime üksteist 
üle pika aja silmast-silma näha.Küll on hea, et lauljate hulgas 
leidus kooliõpetajaid, kes oskasid uued tehnilised lahendu-
sed kasutusele võtta.
See oli aeg, kus tuli olla kuulekas – istuda kodus, pesta palju 
käsi jne, mille kohta on keegi öelnud: kuulekus on tähtis 
samm, mitte emotsioonide pealt tekkinud refleks. 
Kindlasti tekkisid meil uued refleksid – hoida teistest inimes-
test piisavalt kaugele, ei mingit käeandmist tervitusel, kui 
keegi köhib-aevastab, kargad kiiresti eemale, ei tee mingeid 
tulevikuplaane jne.

Koguja raamatus on öeldud: „...aeg on kallistada, aeg sellest 
eemale hoida...“
Kokkuvõttes tahan öelda, et see aeg oli minu jaoks väga rahu-
lik puhkamise aeg, kuhugi polnud kiiret, aga siiski mitte igav. 
Jagus piisavalt tegevusi kodukontoris: Kirikumuusika Liidu 
töös uute sega- ja naiskoorilaulikute koostamisel ja oma 
põhitööl korteriühistus. Lisaks pikad toredad jalutuskäigud 
koduümbruses, eriti Toompea nõlvadel ja Stroomi rannas, 
mil saime panna tähele looduse tärkamist, paljude lindude 
sidinat-sädinat ja ei mingit muret 2x2 reegli järgimisel. Oli 
võimalus lugeda öökapil kaua seisnud ja lugemist ootavaid 
raamatuid. Loomulikult sai järgitud loodusemehe Fred Jüssi 
soovitust – vahel ka „molutada“…
Rõõmuga meenutasin seda laulu „Jälle on pühapäev, kiriku 
ma läheksin nõnda kui teisedki ka...“, kui oli jälle võimalus üle 
pika aja sammud kiriku poole seada ja, tänu Jumalale, jumala-
teenistusest osa saada. Imeline rahu täitis hinge. 
Lõpetuseks tsiteerin Mikk Leedjärve kirjutatut: „Viimane 
kuu on vast meile igaühele näidanud, et olukorrad, mida 
me inimestena ei oska ettegi kujutada, võivad peaaegu et üle 
öö tõeks saada, ja nii tuleb meil kohaneda, tuleb korrastada 
ka oma mõttemaailma, arusaamisi ja lähenemisnurkasid... 
Ühest oleme kindlasti me kõik viimasel ajal aru saanud – 
tormamine ei vii meid kuhugi...“ (Eesti Kirik,15.04)
Ootame rahulikult ja kannatlikult uusi lahendusi edaspidises 
kooritöös ning palume selleks Jumalalt tarkust ja juhtimist.

Mai Mänd:
Riiklik eriolukord, see täiesti teistmoodi aeg meie elus, andis 
oma võimalikust tulekust küll märku, aga ikka jõudis kohale 
kuidagi äkki ja ettevalmistamatult. Kui see neljapäeva õhtul 
välja kuulutati, jäi koolides õpetajatele ja koolitöötajatele 
vaid üks päev, et võtta koolimajast kaasa vajalikud asjad ja 
õppevahendid, anda lastele viimased näpunäited, et edaspi-
di distantsõppel hakkama saada. Meie kooliraamatukogust 
pole iialgi ühe päevaga nii palju raamatuid koju laenutatud 
kui reedel, 13. märtsil. Pärast tööpäeva toidupoodi minnes 
oli nagu sõjaseisukord – inimesi väga palju, ostukärud ääre-
ni täis. Seda, mille pärast ma tegelikult poodi läksin, polnud 
enam üldse, nimelt tavalist igapäevast leiba. 
Mida inimene tunneb, kui järsku ei pea enam kuhugi minema, 
kiirustama, kogu aeg midagi tegema? Olen lugenud inimeste 
jutte koduseinte vahele surumisest, nagu vangis olemisest 
jms. Mina tundsin esialgu kergendust ja võtsin sellest olukor-
rast parimat, mida võtta sai. Mulle sai selgeks, kui hea on vahel 
kohustustest vaba olla, lihtsalt puhata. Kodus said tehtud 
kõik tööd, mis siiani ajapuudusel edasi lükatud. Meie köök 
pole ammu nii palju küpsetamiselõhnu tundnud kui eriolu-
korra ajal.  Oli hea võtta asju vabamalt, pärast hommikukoh-
vi koju jääda ja planeerida ise oma aega ja tegevusi. Igavuse 
peletamiseks ei pidanud küll mingeid nippe välja mõtlema, 
mul pole kunagi igav olnudki. 
Tööasju sai ajada veebikoosolekute kaudu, Zoom ja Google 
Meet olid suureks abiks, aga sellisest suhtlemisest sain  alati 
peavalu. See on kahe otsaga asi – mugav ja hoiab aega kokku, 
aga silmast-silma suhtlemine on ikka sootuks midagi muud. 
Teadmatust viiruse ja selle käitumise suhtes oli palju. Aprillis 
käisin juba vahel koolimajas, aga range nõue oli, et saabunud 



EELK Hageri Lambertuse koguduse infoleht, juuni 2020, nr. 33 HAGERI KIRIKHAGERI KIRIK

5

pakke ei tohi enne kolme päeva üldse puutudagi. Ja see toidu-
poest toodud kauba ülepesemine ja desinfitseerimine – kas 
keegi meist on varem midagi sellist teinud?
Erilisest olukorrast tingitud tunded olid vastuolulised. Ühelt 
poolt rahulolu pealesunnitud puhkusest, kui on lausa keela-
tud tööle minna. Teiselt poolt aga  teadmatus, ebakindlus ja 
hirm, eriti siis, kui haigestunute arvud aina suurenesid. Sain 
ruttu aru, et kriisikomisjoni pressiteateid ja aruandeid võib 
kuulata maksimaalselt üks kord päevas, et psüühikat mitte 
liiga üle koormata. Psühholoogiliselt kõige raskem oli vast 
eriolukorra teine või kolmas nädal, kui haigus aina levis ja 
mingeid märke paremuse poole veel kuskilt näha polnud. 
Teadvusse jõudis täiesti reaalse ohu tunne – mis juhtub, kui 
viirus minugi üles leiab? Kas ma elan haiguse üle või riskigru-
pi inimesena pean arvestama võimalusega, et see ongi mu 
viimane kevad? Kas ma olen selleks valmis? Usun, et paljud 
vanemad inimesed tundsid ja mõtlesid nii. Üldse oli suurem 
vajadus suhelda, mõtteid vahetada, kuulda, kuidas teised 
toime tulevad ja mis mured neil on. Mõned pikemad telefo-
nikõned päevas, vahel videokõned laste ja lastelastega olid 
suureks abiks.
Maal elavate inimeste jaoks pole koduspüsimise käsk väga 
traagiline. Siin on lähedal loodus, metsarajad, paljudel oma 
õu ja aed. Loodus läks iga päevaga kevadisemaks ja see oli 
puhas rõõm. Olen tänulik ja rahul, et sain sel kevadel hästi 
palju väljas liikuda, metsas käia, aiatööd said ka varakult 
tehtud.
Kõige rohkem šokeeris mind selle teistmoodi kevade juures 
asjaolu, et nüüd pidi kõiki kaasinimesi kartma ja vältima 
hakkama (Terviseameti hoiatus – käitu nii, nagu sa ise ja 
iga inimene oleks potentsiaalne viirusekandja!). Tuleb maja 
trepikojas või kergliiklusteel vastu ema lastega ja kõik me 
tõmbume üksteisest kartlikult eemale. Kas tõesti see jääbki 
nii? Kuidas? See pole võimalik! Seda 2+2 reeglit on korratud 
ikka nii palju, et küllap see on inimeste alateadvusse oma jälje 
jätnud. Aga loodetavasti tuleb aeg, kus saame jälle üksteist 
füüsiliselt puudutada ja normaalselt suhelda. Sõpradega või 
laiemas perekondlikus ringis olemisest oli puudus küll. 
Ma olen alati mõelnud, et kui oleks vaba aega piiramatult 
käes, siis oh kui palju ma orelimängu harjutaksin. Aga võta 
näpust – eriolukorra esimestel nädalatel oleksin ju võinud 
seda teha, üksinda võis väljas käia, aga mul oli nagu seisu-
pidur peale tõmmatud – no ei olnud tahtmistki minna, nii 
uskumatu kui see on. Järelikult see uus ja ehmatav olukord, 
millesse me kõik olime sattunud, mõjus niimoodi. Siiski 
vaiksel nädalal ma juba harjutasin ja Suurel Reedel mängisin 
üksinda kirikus olles meie ilusaid segakoorilaule, mis seekord 
kooril laulmata ja inimestel kuulmata jäid. Meie kooriharju-
tustest tundsin tänavu kevadel tõeliselt puudust, need on nii 
kosutavad ja lausa teraapilise toimega. Õnneks oli interneti 
või raadio ja TV vahendusel palju võimalusi jumalateenistus-
test osa saada, me pole kunagi varem pühapäeviti nii mitut 
jumalateenistust jälginud kui eriolukorra ajal. Suur tänu neile 
inimestele, kes aitasid head ja vajalikku sõnumit edastada sel 
keerulisel ajal!
Kas midagi muutus mu elus? Ilmselt küll. Olen tänulik sellele 
kogemusele, võib-olla oskan nüüd paremini eristada olulisi 

asju ebaolulistest. Võib-olla ei peagi nii palju tööd rabama, 
saab toime ka vähemaga. Kõige tähtsamad elus on ikkagi 
kaaslased, inimesed, kes on praegu meie kõrval, isoleeritust 
on raske pikalt taluda. Suurüritustest, meelelahutusest ja 
suurtest kaubanduskeskustest ma pole puudust tundnud, 
reisimisega võib ju pausi pidada, ka see pole eluküsimus. 
Paljud ehk avastasid nüüd, et polegi vaja iga päev poodides 
käia ja kogu aeg uusi asju soetada. Olen tänulik, et oli rohkem 
aega lugeda ja loetusse süveneda, endasse vaadata ja elu üle 
järele mõtelda. Hakkasin Piiblit otsast peale lugema ja tahan 
selle korralikult läbi lugeda. Väga hea on ennast diivaninurka 
kerida koos raamatute raamatuga, see annab imelise rahu ja 
kindlustunde. Inimestena oleme me kõik praegu ühesugu-
ses olukorras, viirus pole veel kadunud, teadmatus tuleviku 
suhtes ja ebakindlus jäävad sel aastal kindlasti meid saatma.  
Aga hea on teada, et on olemas midagi kindlat ja muutumatut 
ja me ei pea kartma ajutisi ja mööduvaid asju.

Agu Kaljuste:
Kuidas meie pere on elanud selle viirushaiguse perioodil, 
nii on mõnedki küsinud. Oma igapäevast elurütmi ei ole 
pidanud kuigi palju muutma, sest ma ei viibi ju eriti rahva-
rohketes kohtades. Ainsad niisugused kohad on olnud kaup-
lused, kus liigub palju inimesi. Varem käisime kahekesi koos 
sisseoste tegemas, nüüd aga olen seda enamasti üksi teinud. 
Käte desinfitseerimine enne ja pärast poeskäiku ning distant-
si pidamine on päris hästi sisse juurdunud. Minu jaoks on 
igapühapäevane jumalateenistusel osalemine üks kindel 
nädalarütmi osa, milleta on mul raske toime tulla. Mäletan, 
aastaid tagasi olime sõpradega laupäeva õhtul hilja jõudnud 
reisilt tagasi ja siis ei läinud pühapäeval kirikusse. Peale seda 
oli terve järgnev nädal selline tühjuse tunne hinges. Õnneks 

Foto: Sigrid Põld
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olid meil Hageris kogu selle kriisiperioodi pühapäevadel kiri-
ku uksed avatud. Püüdsin ikka kell kaksteist sealt uksest sisse 
astuda, õpetaja Jüri Vallsalu pidas alati lühikese hardushetke. 
Paar korda olime küll ainult kahekesi, aga hea osa oli ikka 
võimalik sealt kaasa võtta. Kodus oleme kuulanud päris palju 
teiste koguduste vaimulike peetud teenistusi ja muid vaimu-
likke saateid. Eriti huvitavad on olnud Saku koguduse õpetaja 
Magne Mölsteri mõtisklused, mida ta on pidanud looduse 
keskel viibides. 
Ühe meie pojapoja erakordse sünnipäevapeo pidasime ka ära. 
Rahvast oli palju, kes Ameerikast, kes Kanadast, kes Taanist, 
kes Türilt, kes Salmistust, kes Tallinnast ja veel mitmest muust 
kohast. Tegelikult olid kõik oma kodudes, aga interneti kaudu 
omavahel ühenduses. Iga pere oli valmistanud ka sünnipäeva 
söögilaua, mida siis teistele tutvustati. Isegi viktoriini mängi-
sime ära, mis ikka tavaliselt kuulub meie pere tähtpäevade 
programmi.
Olen väga tänulik, et Taevaisa on hoidnud meie lähedasi 
nakatumast sellesse haigusesse. Oleme oma hommiku- ja 
õhtupalvetes ikka ka selle haiguse Tema ette toonud.
On olnud üks väga eriline aeg, mis on pannud mõtisklema 
selle üle, et kui kiiresti võib kogu maailm saada segi paisatud. 
Oleme ju igaüks tegemas oma plaane, nii ka riigid ja rahvad, 
aga siis lüüakse äkki kõik pea peale.
Soovin kõigile, et võiksime olla Taevaisa peopesa kumeruse 
sees hoituna ja kaitstuna!
Aive Küünarpuu:
Corona-aeg minul ja Robertil märts kuni mai lõpp 2020.
See aeg meil n.-ö. otseselt jalgu alt ei löönud. Oluline oli, et 
minul säilis töö ja kuna algas kevad, siis vähegi talutava ilmaga 
olime väljas ja tegutsesime oma aias. Nelja seina vahel päevast 
päeva istumine oleks vist hulluks ajanud.
Sellesse ajavahemikku jäi ju palju pühasid ja ka minu sünni-
päev. Märtsis-aprillis tegime mõnel päeval väljasõite kenades-
se Eestimaa kohtadesse. Loodusest ammutasime jõudu nii 
palju, kui oskasime.
Pühade aja suurim elu õppetund oli see, et saime Suurel 
Reedel tänutäheks ühelt inimeselt päris palju põllurammu: 
musta mulda ja muud põllurammu lisaks varutud hobu-
sesõnnikule. See näitas selgelt kätte tänavuse kevade fookuse: 
taimede ettekasvatamine ja aia eest hoolitsemine. Suurem osa 
ajast sellele kuluski.
Raamatuid eriti ei lugenud. Meil aga tekkisid oma koroona 
naljad. Televiisorist vaatasime uudiseid ja järjefilme. Oma 
eakale emale saatsin märtsis ja aprillis töökaaslase kaudu 
toitu ja muudki majapidamises vajalikku kaupa. Sellised head 
lahendused saavad olema ainult Jumala abiga. Suhtlesin ka 
aktiivselt Facebooki kaudu sõpradega Naiskodukaitse Lääne 
Ringkonnast. Osalesin ka üleskutse “Maale appi” raames 
maasikate istutamise talgutel 8. mail Jõeääre talus. Emade-
päeval läksime üle pika aja külla mu emale Haapsallu. Käisi-
me jumalateenistusel Ridala Maarja-Magdaleena kirikus. Oli 
väga südamlik teenistus.
Kõige rohkem tundsime puudust saunamõnudest. Nelipühal 
käisime seepärast külas mu onul Lõuna-Eestis. Sinna sõites 
ja tagasiteel peatusime Pilistveres, pühapäeval käisime ka 
kirikus. Seal elab mu noorepõlve sõbranna, kelle vanim tütar 

Rutt on mu ristitütar. Nelipühal avati seal “Ingli” kohvik, mida 
peab Ruti noorem õde Marta. See kohvik on minu meelest 
kuulus üle Eesti. Sain üle aastate kokku oma ristitütrega. Oli 
meeldejääv nelipüha.
Kokkuvõtteks ütlen, et rohkem oli ikka head, kui raskeid 
probleeme. Püsigem rõõmsad ja terved!

Merle Liblik:
Meie peres oli eriolukorra periood pealtnäha justkui sarnane 
sellele eelneva ajaga – mina lastega kodus ja abikaasa täitmas 
igapäevaseid töökohustusi.
Mõne päeva möödudes tekkis vanemal pojal aga mitmeid 
küsimusi: miks me kuhugi ei lähe? Miks mänguväljak on 
suletud? Miks kirik on kinni? Miks me Kohilasse vanaema-
le ja vanaisale külla ei lähe? Mida vanaema ja vanaisa praegu 
teevad? jne. Kui meie, täiskasvanud saime antud olukorra 
tõsidusest aru ning püüdsime sellega harjuda, siis lapse peas 
keerlesid mitmed küsimused. Uskumatu, kui palju 3aastane 
poiss tegelikult asjadest aru saab ning kuidas ta seda tajub.
Tegime ka meie oma suure perega arvuti vahendusel video-
kõnesid jms, mis meile kui täiskasvanutele oli väga hea viis 
üksteist siiski näha ja niiviisi suhelda. Videokõnedesse kaasa-
sime ka lapsed. Alguses olid nad tihti ekraani taga üksteisega 
suhtlemas, kuid mõne aja möödudes suundusid oma mängu-
asjadega mängima. Oli tunda, et arvuti kaudu suhtlemine ei 
asendanud nende jaoks päris kontakti oma inimestega. Tore 
oli küll pilte ja videoid vaadata, kuid igatsus sõprade järele jäi 
siiski.
Kui muidu veedame oma perega pühapäevad peamiselt Hage-
ri kirikus ja kogudusemajas, siis nüüd ühtäkki see nii enam 
polnud. Äkitselt ei toimunud ühtegi pühapäevakoolitundi, 
samuti lastekoori või kammerkoori proovi. Kuna jumala-
teenistustel reaalselt kohapeal käia ei saanud, siis püüdsime 
jälgida teenistusi interneti vahendusel. Õnneks on tänapäeval 
selleks mitmeid erinevaid võimalusi.
Eriolukorra ajal sai meie perele tavaks käia avastamas kauneid 
matkaradasid. Külastasime mitmeid metsa-, raba-, rannaäär-
seid teid nii lähedal kui ka kaugel. Kuna mänguväljakud olid 
samuti suletud, siis, vahelduseks ainult kodus mängimise-
le, käisin lastega paaril korral ka meie palvemaja liivakastis 
mängimas. Tundus, et see valmistas lastele siirast rõõmu. Me 
mõtleme, et mis seal ikka nii väga erinevat, kõik liivakastid on 
ju ühte moodi. Tol ajal oli aga seegi lapse jaoks suur vaheldus, 
kui sai käia vahel natukene teistsuguses liivakastis ja teistsu-
guste mänguasjadega liiva kühveldamas ☺.
Kristiina Seppel:
Eriolukord oli väga eriline olukord mitmes mõttes. Ütlen kohe 
ära, et meie jaoks ennekõike positiivses mõttes! Lastega kodus 
oleva emana, ei olnud muutused minu jaoks eriti suured. 
Lisandus koduõpetaja roll ja superkoka staatus. Esimesed 
kaks nädalat tundusid nagu jõuluvaheaeg. Alustasin suurpu-
hastusega ja kappide sorteerimisega. Helistasime läbi oma 
eakad lähisugulased, tegime väikeseid kriisipakikesi sõprade-
le ja viisime neid aia taha. Koostasin nimekirja tegevustest, 
mis kõik on oodanud perioodi „siis, kui aega on“. Nimekirja 
valmiskujul nähes lootsin, et eriolukord kestab piisavalt kaua 
ja ma jõuan selle kõigega ühele poole, sest vaevalt et enam 
niiviisi aega kätte antakse. Nüüd saan öelda, et võtan vist liiga 
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palju asju omale plaani, sest nimekirjaga jõudsin ainult poole 
peale... 
Kuna kõik külastused jäid ära, siis sukeldusime ise erinevates-
se köögimaailmadesse ja avastasime uusi retsepte. 
Väga põnev oli näha, kuidas ühiskonnas leiti uusi lahendusi 
tavapärastele olukordadele. Näiteks osalesime Zoomi vahen-
dusel sünnipäevadel, korraldasime internetis noortetööd, 
võtsime osa erinevatest trenni ja vabaaja väljakutsetest, rääki-
mata e-koolist ja interneti koosolekutest. Üle kõige nautisi-
me, et saime perega koos olla ja maal elades oli see aeg tõesti 
kingitus. Telefonikõned ja sõnumid muutusid sisukateks. 
Esimest korda üle mitme aasta olime aiatöödega graafikus! 
Kõige rohkem tundsime puudust vanematega kohtumisest ja 
sellest, et lapsehoidjaid polnudki saada☺.
Eriolukorra ajal levis internetis tekst, kus Saatan ütleb, et ta 
sulgeb spordiväljakud, koolid ja kirikud ning Jumal vastab 
talle, jah, aga mina teen igast kodust kiriku. Tundsime tões-
ti seda ka oma perega, kuidas vaimulik nälg oli suur ja see 
sundis leidma kodus uusi lahendusi. Kuidas pidada kodus 
jumalateenistust? Vaatasime pühapäeviti ETV2-st „Püha 
päeva palvusi“, jälgisime interneti teel erinevate koguduste 
teenistusi, ülistust või vaimulikke sõnumeid. Kordamööda 
abikaasaga käisime pühapäeviti Saku uues kirikus uksi avatu-
na hoidmas ja eestpalvet pakkumas. Väga eriline oli sel aastal 
suur neljapäev, kus küpsetasin Saku koguduse liikmetele 
hapnemata leiba ja koos tervitusega vedasime neid koguduse 
pastori Magnega inimeste postkasti ning soovijatele jagasi-
me ka armulauda. Õhtul oma perega suure neljapäeva piib-
litekste lugedes ja seda leiba murdes tundsime kogudusega 
osadust, kuigi olime füüsiliselt eraldi. 
Igakord, kui kuulsin kedagi ütlevat, et ehk saame varsti tagasi 
normaalse elu juurde või eelneva juurde naasta, käis minust 
läbi mõte, et ei, mina ei taha eelmist normaalsust. Tahan uut 
normaalsust. Sellist, kus me ei torma ega kirjuta oma kalend-
rit kohustustega täis, nii et meil pole aega perega koos õhtust 
süüa või Piiblit lugeda. Tahan sellist normaalsust, kus on aega 
olla ja märgata. Ja selle õppetunni eest olen ma väga tänulik!

Perekond Seppel Mukri rabas. Foto: Margaret Kaljuste

Paul Mihkel Maasalu:
Olin kuulnud pisikesest viirusest kuskil Hiinas, kuid järs-
ku oli see nii suureks paisunud ja ka meile, Eestisse kohale 
jõudnud. Minu suureks üllatuseks oli see, et koolid pannakse 
kinni ja lapsed jäävad koduõppele.
Minu arvates oli palju lihtsam kaugõppes, kodus õppida. 
Enamus ülesandeid anti meile e-kooli kaudu. Mõned ained 
olid ka Zoomi keskkonnas ja paar korda sattus samale ajale 
kaks tundi. Kuna teine oli klassijuhatajatund, siis sai asjad 
ümber sättida. Matemaatikat oli ainsana kodus raskem teha, 
sest on parem, kui õpetaja seda vahetult seletab. 
Natuke oli ka tehnilisi probleeme, arvuti kasutamise oskused 
jäid napiks, aga kõik asjad said tehtud ning saadetud.
Suurema osa ajast olin vanaema juures Läänemaal. Maksi-
maalselt kaks tundi tegin kooliasju, siis siirdusin päristööd 
tegema – maja ümbrus sai riisutud, puud said lõhutud, kana-
de aedikust sai kogu sõnnik välja veetud jne. Vanaisa juhen-
damisel õppisin autosõitu.
Ainus raamat, mille sel perioodil kohustuslikus korras läbi 
lugesin oli „Kevade“. Vastutasuks puude lõhkumise eest aitas 
vanaema ära teha mu hindelise töö raamatu kohta ja võitis ka 
7. klassi ajalooviktoriini.
Ka klaveritunnid toimusid Zoomi vahendusel. Õpetaja imes-
tas, et kus ma olen ja kuidas ma Estonia klaveri taha sattu-
sin, kui olin kooli aulas, kus vanaema õpetaja on, harjutamas. 
Minu arvates sujus ka klaveriõpe kaugõppes paremini. Sellest 
hoolimata on mul hea meel, et klaverieksam ära jäi.
Puudust tundsin sõpradest ja trennist. Palju trenne jäi ära. 
Eriti kahju on sellest, et ära jäid Eesti meistrivõistlused võrk-
pallis. Kehalise tunni raames sai jooksmas ja rattaga sõitmas 
käidud.
Kõik lauluvõistlused jäid ka ära, millest on kahju, sest sain 
valla eelvoorust edasi.
Tänu koduõppele said tänavu kõik tööd varakult valmis – 
puud lõhutud, peenramaa kaevatud jne.
Kui nüüd sügisel peaks valima, kas koduõppe või kooliskäi-
mise vahel, siis tahaksin tagasi kooli minna.
Minu arvates võiks mingi osa kooliajast tehagi koduõpet. 
Näiteks kuu või kaks kevadperioodil, siis saab lisaks õppimi-
sele rohkem puhata ja ka koduseid töid teha.

Merit Männiste:
Kuna olen artist, siis mõjutas eriolukord mind suurel määral. 
Ära jäid kõik planeeritud kontserdid ja teatrietendused. 
Keskendusin siis muule olulisele. Põhiliselt pühendusin 
muidugi pisipojale. Kuna ootamatult tekkis palju vaba aega, 
siis võisin rohkem süveneda Muusika- ja Teatriakadeemia 
magistriõppe lõputöö kirjutamisele. Sageli sai käidud maal 
vanemate juures, seda keerulist aega oli üheskoos kergem 
üle elada. Õnneks kuri viirus ei ole kimbutanud kedagi minu 
lähedastest ja sõpradest. Samas jälgisin pingsalt meediat ja 
elasin murelikult kaasa tervele taudiga võitlevale Eestile, eriti 
aga enim kannatavale Saaremaale. Kodus said kõik sahtlid ja 
kapid koristatud ja tehtud muudki edasi lükatud või oote-
le jäänud toimetused. Vaatamata visalt taanduvale kurjale 
viirusele on mu pere rõõmus ja ootab, et taas oleks võima-
lik sõprade ja sugulastega kohtuda ja koos suve nautida. 
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Sigrid Põld:
Erilisest olukorrast eriolukorras
Aeg, milles me end 2020. aasta märtsis korraga leidsime, 
oli justkui unenägu või ulmefilm. Äkki oli kõik tavaline 

muutunud ebatavaliseks. Näiteks tavapärane toidupoes 
käimine. Kui varem külastasime poodi kord nädalas, siis 
nüüd pooleteise nädala tagant, ent sedagi muutunud tingi-
mustel, kas ostukorvi ette tellides või siis teatud kindlal 
kellaajal kohapeal käies, maskis, kinnastes jne.
Küllap kõige suurem muutus, mida paljud märkasid, oli aga 
koju „vangi“ jäämine. See muutus oli totaalne. Päevapealt. 
Esimestel päevadel valitses kummaline meeleolu: kuklas 
kumises kogu aeg, et peaks, tuleks, võiks ja muud käsklused, 
sest no kuidas sa istud keset töö- ja koolipäeva kodus? Harju-
mine kodus õppimise ja kooli „mängimise“ rütmiga võttis 
aega. Alguses valitses eufooria, et „jee, koolivaheaeg“, mida 
see ju tegelikult polnud. Paari päevaga sai aga selgeks, et asi 
on naljast ja koolivaheajast kaugel. Kohaneda tuli nii lastel 
kui töötavatel inimestel, kaasa arvatud õpetajatel. 
Mida see aeg õpetas? Päris palju. Üks asi on rääkida Eestist kui 
e-riigist ja meie erilisest võimekusest. Teine asi on reaalsus. 
Väikeste eranditega oli kogu õppesüsteem tegelikult käpuli. 
Selliseks eriolukorraks, ega ka millekski vähem ekstreem-
seks, pole me e-riik siiski valmis. Olukorra päästsid inimesed, 
mitte internet. Inimeste loovus, kohanemisvõime ja oskused 
tõid „kastanid tulest välja“ ja siinkohal tuleb tänada nii lapsi, 
lapsevanemaid kui õpetajaid. Meie peres läks päris pikalt 
aega, et kodutööd saaks tehtud nii, et töö jõuaks ka õpetajani. 
Pidevalt juhtus, et töö oli küll tehtud, kuid „saatmisnupule“ 
arvutis polnud vajutatud. Üleüldse arvutiga töötamise harju-
mus, päevas 7-8 tundi, ja selle õppimine võttis päevi. Kui seni 
oleme lapsi arvuti tagant ära ajanud, et päevanorm täis, siis 
äkitselt oli kõik teisiti – lapsi tuli arvuti taha ajada!
Mida see aeg veel endaga kaasa tõi? See pani ehedalt elama! 
Korraga oli kogu pere koos ja seda sõna otseses mõttes 24/7. 
Tuli valida – ellu jääda või alla anda. Seda muidugi huumo-
rivõtmes, ent seegi olukord vajas aega, et kõik kohaneksid. 
Õnneks on meil kodus piisavalt ruumi, igaühel oma tuba, 
kuhu privaatselt varjuda ning alati on võimalus ka õue minna. 
Avastasime, et päris tore on koos süüa teha. Esimeste nädalate 
hullutavad gurmeeõhtusöögid tõid kaasa olukorra, kus kõik 
hakkasid kaalu peale astumist vältima ning osad pereliikmed 
asusid igapäevaselt sportima. Veel üks tore asi, milleks nüüd 
aega jagus, olid lauamänguõhtud. Tolm pühiti lauamängude 
virnadelt ja mängisid kõik. 
Kodus olemine tõi kaasa ka palju selliseid tegevusi, mis varem 
seisma jäänud ja mis nüüd said ära tehtud. Pinev ja pingeli-
ne koduõpe nõudis oluliselt rohkem aega, kui tavapärane 
koolipäev. Lisaks veel vanemate tööpäevad koduses kontoris. 
Meie peres küll mingit üleliigset vaba aega juurde ei tulnud, 
asendustegevusi oli lihtsalt nii palju ja neid tuli aina juurde – 
aiatööd, ehitustööd, raamatute lugemine jne. 
Mis aga täielikult muutus ja millega ei osanud esialgu midagi 
peale hakata, olid pühapäevad. Kui tavaliselt oleme pühapäe-
vad veetnud Hageri kirikus, st lisaks jumalateenistusele on sel 
päeval kogudusemajas veel erinevad kooriproovid ja püha-
päevakoolitunnid, siis need jäid nüüd täielikult ära. Jumala-
teenistusi hakkasid asendama täiesti uskumatud võimalused 
internetis! Ülestõusmispühal oli võimalik osa saada mitmest 

Loodetavasti on mul alates 2. juulist võimalik alustada väike-
se kontserttuuriga „Suveromanss” erinevates kaunites paika-
des üle Eestimaa. Olen tänulik, et meie rahval on seni läinud 
suhteliselt hästi, paljud teised riigid on ikka väga palju räsida 
saanud. Olge kõik terved ja hoitud! 

Silja Lepik:
On olnud eriline ja erakordne aeg.
Nagu enamiku eestlaste jaoks, algas ka meie perele teistsu-
gune elurütm märtsi keskpaigast. Lapsed jäid koduõppele ja 
ise alustasin kodukontori režiimiga. Esialgu oli uus eluvorm 
veider ja võõrastav, aga kui kõik tehnilised ja olmelised tingi-
mused said lahendatud, leidsime selles teatud rutiini juba 
esimese paari nädalaga. Päris kiiresti sai selgeks, millal on 
kellegi videotunnid, -trennid või -koosolekud ja kuidas sel 
ajal käituda; millal on ühine lõunasöök; mis kell lõppeb kelle-
gi kooli- või tööaeg; millal on poepäev ja mida osta, et toitu 
piisaks nädalaks; mida teha vabal ajal, et kõigil oleks tore; 
kuidas üksteist toetada; kuidas sõprade ja teiste pereliikmete-
ga ühendust hoida; kuidas terve ja vormis püsida jne.
Tagantjärele mõeldes näib kummaline, et eriolukord sattus 
nimme ajale, kui olin just paar kuud varem töökohta vaheta-
nud ning samal ajal valmistumas ka ülikooli lõpetamiseks ja 
kirjutamas lõputööd. Pingeid oli omajagu. Millegipärast on 
need lisaväljakutsed vajalikud, et oskaksime pidevas kiirus-
tamise-rütmis liikuvate inimestena oma väärtusi ja harju-
musi ümber hinnata. Vaatamata ebaharilikule ja tundmatule 
olukorrale, tundsin terve selle aja vältel end hoituna ja kätel 
kantuna. Olin kindel, et midagi halba ei saa juhtuda, sest 
võisin oma mured Taevase Isa hoolde jätta.
On olnud väljakutseterohke ja elumuutev aeg.

Emadepäeval lilli korjamas. Foto: Erakogu
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Õuepidu. Foto: Juhan Põld

jumalateenistusest ning lisaks veel kontsertidest jms, mis kõik 
läbi interneti koju kätte tulid. Võiks öelda, et üsna unikaalne 
olukord! See kõik oli tore, aga ometi ei asenda see füüsiliselt 
kirikus käimist. Mõtlesin sel keerulisel ajal, et ühel aastal võib 
ju nii olla ja mingi aja kannataks ära, aga päriselt ei sooviks et 
see kõik nii jääks. Kogudusel on vaja koos käia ja omavahel 
kohtuda.
Mis mind aga selle olukorra ajal hämmastas, oli see, et end 
ekstraverdiks pidavana, avastasin, et pole ma seda nii väga 
ühtigi. Mingit suurt igatsust seltskondliku elu järele ei tund-
nud ma absoluutselt ja pigem mõtlen nüüd hirmuga, et tuleb 
hakata taas inimestega suhtlema. Kuidagi mõnus oli suhelda 
läbi arvuti – pidada koosolekuid, palveõhtuid jms. Ainult 
kooriproovidest tundsin tõesti puudust. Neid oleks olnud 
keeruline läbi interneti teha, kuigi mitte võimatu.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et midagi ei jäänud tegemata 
ja millestki ei tundnud puudust. Oli väga tore aeg ja oleme 
tänulikud, et püsisime terved, nii ise kui ka meie lähedased. 
Muidugi on ka meis teatud hirm, et mis ja kuidas edasi? Kui 
suurelt ja kuidas üldse see eriolukord muutis maailma? Milli-
sed lõplikud muutused see endaga kaasa tõi?
Küsimusi on palju, aga eks aeg annab arutust. 

Joel Ots:
gas kriisis on midagi head
Meie pere kodutee kulgeb mööda Vana-Narva maanteed, 
läbi Koogi küla, üle Koeralooga silla. Pärast Põhjasõda oli 
siin külades katk, mille tõttu mõned jäid täiesti inimtühjaks. 
Kuusalu poolt Tallinna tulles ei olnud võimalik kohata ühte-
gi inimest, alles Koogi külas, Jägala jõge ületades nähtud silla 
juures esimest elavat hinge - koera. Maantee teeb pärast silda 
pöörates looga, sellest võibki tuleneda nimi Koeralooga, mis 
tuletab meile endiselt meelde kolmsada aastat tagasi möllanud 
haigust. ( Jõelähtme: teejuht rändajale ja koduloohuvilisele. 

Jõelähtme, 2010, lk 154). 
Nüüd on saabunud meile COVID-19, mida on nimetatud ka 
kopsukatkuks. Õnneks ei ole see viirus nii hullult laastanud, 
külad on alles. Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja 
eriolukorra ja sattusin kohe samal päeval karantiini, sest tulin 
Leedust. Suhtusin tõsiselt Terviseameti poolt antud reeglite 
täitmisesse ja õnneks oli seda kodus töötades lihtne järgida, ei 
kartnud, aga olime perega ettevaatlikud.
Orkestritöö seiskus, paluti kodus harjutades hoida pilli-
mänguvormi, õpilasi õpetasin läbi ekraani. Päevapealt algas 
kümme nädalat kestnud „perelaager“: olime kõik kodus, 
õppisime lastega, tegime tööd, vaba aega sisustasime jalgsi- ja 
jalgrattamatkadega koduvallas. Mitte kordagi ei tekkinud igat-
sust külastada kaubanduskeskust, ei olnud kahju ära jäänud 
üritustest ega põneva tööreisi tühistamisest. Igas kriisis on 
midagi head. Kui nüüd mõelda ainult positiivselt ja unusta-
da kultuuritöötajate kohale kerkinud „mustad pilved“, võin 
pidada seda kevadet oma elus kõige ilusamaks. Lõpuks oli 
aega jälgida looduse tärkamist ja olla perega koos. Ei tea, mida 
toovad järgmised kuud ja aastad, aga kes on olnud seni terved 
ja kellel veel töökohad alles, peaksid olema tänulikud.  
Muutusime tõelisteks maakateks. Üksnes linna tööle sõitmi-
sele kuluva aja arvelt oli kahe ja poole kuuga sülle kukkunud 
üle seitsmekümne tunni vaba aega. Kriisi ajal on maakas olla 
uhke. Nüüd tulid linnakad meie elu imetlema, nädalavahetus-
tel voorisid autod külatänaval, liiklustihedus suurenes alguses 
kümnekordselt. Huvitav, mis juhtub päris kriisi ajal, kui linnas 
ei ole elektrit ja vett?
Hageri pasunakoor oli kolm kuud pausil, aga paljud mängijad 
hoidsid kodus harjutades pillimänguvormi, nii saime nauti-
da esimesel nelipühal Ervin Aigro tromboonisoolosid. Suur 
rõõm oli pasunakooriga nelipühal teenida, mängisime kiri-
ku ees ja Hageri hooldekodu õues sealsetele elanikele, kes ei 
olnud kaks ja pool kuud külalistega kohtunud. Hooldekodus 
on väga tänulik publik: oma eluõhtul ei ole mõtet kriitikat 
teha, vaid tunda rõõmu igast hetkest ja seda eakad oskavad.
Võtsin seda kriisi kui suurepärast õppust, reeglite täitmine 
oli enese distsiplineerimine, sest kunagi ei tea, millal tuleb 
hullem kriis või sõda. Huvitav oli jälgida inimeste käitumist, 
paljud suhtusid ükskõikselt Terviseameti reeglite täitmisesse, 
inimesi ei hirmutanud telekast nähtud kaadrid. See on väga 
inimloomusele omane, õõvastavad pildid suitsupakkidel ei 
sega miljonitel suitsetamast, suured sõjad ei ole inimkonna-
le midagi õpetanud, kristlased unustavad reegli - Jumal aitab 
ainult siis, kui ise ennast aitad. Ikka loodame, et meiega nii 
ei juhtu. Loodetavasti voolab elu jälle vanasse sängi, maailm 
muutub kogu aeg, üks kriis palju ei muuda. Päris katkud ei 
ole maailmast kuhugi kadunud, oleme tänulikud, et meid 
on nende eest hoitud. Tõenäoliselt ei pea koroonakriisi järel 
andma mõnele kohale uut nime, nagu kolmsada aastat taga-
si Koeraloogale. Meie kodukandi Ihasalu ja Neeme meeste 
hulgas oli enne kriisi populaarne koroona mängimine, nüüd 
ainult ei tea, kuidas mängu nimetada, aga küllap seegi väike 
probleem loksub paika.
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Perega metsas jalutamas, kivil istuvad Mihkel, Mirtel, koer Sämmi ja kass Uku Foto: Joel Ots

Elari, Louise, Johannes, Lukas, Andreas Lend:
Eriolukord oli meie perele õnnistatud aeg
Mäletan päeva, kui kõik algas. Kuulasin tööl kahte kanalit 
samaaegselt. Ühe kõrvaga lukku keeratud Taanimaad, teise-
ga ümmarguse jutuga Ratast. See kõik tundus uskumatu, sest 
midagi sellist ei olnud varem olnud. Samas oli lohutav, et 
mitte ainult väike Eesti ei olnud hädas, vaid kogu maailm oli 
sarnases olukorras. Päeva lõpuks jätsin ühiskontoris kolleegi-
dega hüvasti ja meenus stseen Titanicu orkestrist…
Hommikul tõustes oli eriolukord välja kuulutatud. Samas ei 
olnud veel päris selge, et mida see tähendab. Kästi jääda rahu-
likuks. Viisin lapsed lasteaeda. Lapsi oli väga vähe. Jäin rahu-
likuks, sest mis võiks lapse jaoks veel parem olla, kui saada 
kogu oma lemmikõpetaja tähelepanu. 
Seejärel suundusin poodi. Püüdsin käituda mõistlikult. 
Konservid, makaronid, wc-paber... Püüdsin välja arvestada, 
kui palju paberit kulub, kui nüüd mõnda aega ei saa kasutada 
lasteaia ja töökoha varusid. Mitu liitrit piima tarbib viieliik-
meline perekond, ütleme, nädala jooksul? (Õige vastus on 
min 16 liitrit). Mitu õuna, banaani? Kokkupuute vähenda-
miseks valisin piiksutaja. Lootsin, et ei tuleks ostukontrolli. 
Lõpuks oli korv nii triiki täis, et müüjad tulid banaanikasti-
dega appi. Püüdsime kõik käituda mõistlikult.
Poisid said lõunast lasteaiast tulema, sest ammu oli kokku 
lepitud juuksuriaeg. Saime kõik kenasti ilusaks ja vähemalt 
sellega oli nüüd muretu. Seejärel käisime kohalikus raamatu-
kogus ja panime kotti nii palju raamatuid, kui kanda jaksasi-
me. Ees ootas midagi põnevat, samas hirmutavat.
Minu töö filmikooli projektijuhina seiskus. Abikaasa keele-
õpetaja koormus põhikoolis kahekordistus. Üsna kiiresti 
tekkis uus rutiin. Emme oli suurema osa ajast väikeses toas ja 
rääkis kaamera ees päris koolilastega. Issi hakkas peale hommi-
kusöögi laua koristamist poistele tähti ja numbreid õpetama. 
Jõudsime isegi geomeetriani. (Hiljem lasteaiaõpetaja ütles, 

et sellega oli veel aega...). Peale lõunasööki oli meil vaikuse 
tund. Nautisime uusi põnevaid raamatuid. 
Esialgu lapsed ikkagi jätkasid teiste maja lastega mängimist. 
Sõideti ratastega ja tehti ukakat. 
Aga kui üks auto hakkas maja tagant tihti mööda sõitma ja 
vilgutama, siis jäi lapsi ka õue peal vähemaks. Sättisime end 
poistega (kortermaja) keldris sisse. Sinna oli kogunenud 
palju selliseid projekte, et „kui ükskord aega saab, siis tuleks 
ikka ära teha“. Hakkasime koristama, saagima, puurima, 
toksima. Kui see väsitas, siis sõitsime ratastega edasi-tagasi 
mööda kitsast koridori, ehitasime puuklotsidest autosid ja 
maju.
Nädalavahetusel jalutasime perega kodualevi radadel, kuhu 
me polnud veel varem sattunud. Käisime ära „laskekal“ 
ja külastasime vanavanemaid, aga seda vaid õues, rangelt 
distantsi hoides. Ometigi just nemad olid need, kes ei saanud 
koju jääda. Üks jätkas inimeste teenindamist apteegis ja teine 
Uudistemaja elektrisõlmes.
Enne eriolukorda olin pikemat aega lubanud ühele pojale, et 
kui aega saan, siis viin teda kinno ja teisele, et läheme ujuma. 
Aega sain, aga neid asju me (veel) ei ole saanud teha. Küll 
aga vaatasime ära „Kevade“, lugesime läbi „Vahtramäe Emili“, 
küpsetasime leiba, tegime perebändi ja perepilti. Magamis-
toas on öökapid seinal, köögis uus ventilatsioonitoru, esikus 
seinad värvitud ja liistud põrandal. Keldris riiulid. Fotod jäid 
ikkagi sorteerimata, videod monteerimata, kontori kardinad 
kinnitamata. Aga kui ei jõua tervet, siis tee pool...
Olen siiralt tänulik, et meile kingiti selline aeg. Olen siiralt 
tänulik, et meid ja meie lähedasi on hoitud. Me ei tea, mis 
meid ees ootab, aga see kogemus on õpetanud veelgi enam 
usaldama Jumalat ja olema tänulikud kõige eest, mida Tema 
meile kingib.
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Foto: Louise Flensburg Lend

Helen Raun:
Oleme hiljuti läbi elanud pisut hirmutava, kuid samas ka huvi-
tava perioodi – me nägime oma silmadega, kui kiiresti võib 
muutuda elu meie ümber. Meil puudus võimalus reisida, ei 
saanud tööl ega koolis käia ning me ei tohtinud isegi enam 
oma lähedasi sugulasi külastada. See olukord  tundus aeg-ajalt 
nii kummaline, et oli hetki, kus tuli ennast näpistada, et taju-
da, kas see on reaalsus või hoopis unenägu. 
Kuidas elas meie pere üle selle aja? 
Kui meenutada eriolukorra algusaega, siis oli see üsna pinge-
line. Põhjuseks see, et hirmutavate uudiste kõrval laiutas 
alateadvuses päris palju teadmatust, kuidas hakkab selles 
olukorras minema meie perel ja kogu meie rahval võitluses 
selle uue viiruse vastu.
Juba esimesel nädalavahetusel enne uut elukorraldust tuli 
kodus ette valmistada vastav keskkond, et oleks võimali-
kult efektiivne tööd teha ja õpetaja juhtnööride järgi õppi-
da. Meie pere kuuest liikmest viiel läks vaja arvutit, et oma 
tegemised tehtud saaks. Tänu tööandjate võimalustele arvu-
titehnikat jagada ei olnud olukord päris hull, kuid sellele 
vaatamata igaühele arvutit ei jätkunud. Siis aga juhtus väike 
ime – meile saabus teade, et perele on saabunud pakk. Olime 
pisut hämmeldunud ja suhteliselt rasket pakki tavalisest 
Omniva automaadist kätte saades oli imestus veelgi suurem. 
Pakki avades ilmus sealt välja laptop, küll kasutatud, aga 
täiesti töökorras ja isegi ette seadistatud. Siis alles meenus, 
et olime tõesti kasutanud seda võimalust ja mingi aeg taga-
si teada andnud, et ka meie perel kuluks lisaarvuti ära. Selle 

saamine tundus aga täiesti uskumatu, nii sai see ka peast pühi-
tud. Usun, et minuga liituvad siinkohal paljud suurpered, kes 
taolise üllatuse osaliseks said, tänades veelkord kõiki neid 
häid ettevõtjaid ja organiseerijaid, kes sellisel moel suurpere-
sid aitasid. Sellest oli tõesti suur abi.
Kui algul tekkis lastel koolitöid tehes hulgaliselt tehnilisi küsi-
musi, kuidas näiteks helifaile arvutisse salvestada, kodutöid 
kooli saata, milline näeb välja “link” jne, siis uues olukorras 
tuli need võtted ja teadmised kiiresti omandada, et järjel püsi-
da. Ka see on osa tänapäeva maailmas iseseisvalt hakkamasaa-
misest, milles nad nüüd kõik „meistrid“ on.
On tõeliselt rõõmustav, et ka muusikakooli tunnid said täiesti 
edukalt kaugõppe teel läbitud, mis algselt ei tundunud kuigi 
lootustandev ettevõtmine. Lapsed arenesid nii, et lust oli näha 
ja kuulda. Ka abikaasa, kes ise muusikakoolis pole õppinud, 
sai täieliku ettekujutuse, mismoodi toimub pilliõppetund. 
Seni oli ju enamasti vaid eemalt kuulatud, kuidas laps harjutab 
ning kontsertidelt vilju nopitud. Hetkel õpivad Keila Muusi-
kakoolis meie pere kaks last: Gerhard Jakob lõpetas sel aastal 
kolmanda klassi akordioni erialal ja Heliis Marii neljanda klas-
si klaveri erialal. (Tänud siinkohal meie imelisele erialaõpeta-
jale, Pille Metssonile Keila Muusikakoolist.)
Lisaks saime osa kaugteel juhendatud treeningutest (Gerhar-
dil jätkusid niiviisi jalgpalli trennid peaaegu täismahus). Meie 
igakuine naiste palvegrupp sai sellise hoo sisse, et siiani on see 
toimunud iganädalaselt. (Tänud meie imelisele eestvedajale 
Titta Hämäläinenile.)
Pere vanim poeg Richard Mario on juba oma muusikakooli 
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aastad seljataha jätnud (lõpetanud akordioni erialal), kuid 
teda ootas ees veel eriti huvitav väljakutse lisaks distantsõp-
pele. Nimelt jõudis just nüüd kätte aeg leerikooli minna ja 
tänu videotundidele saigi see vaatamata eriolukorrale edukalt 
läbitud. Ning mis kõige toredam - leeripäev sai vääriliselt 
tähistatud! Eriolukord oli selleks ajaks parasjagu lõppenud ja 
noored võtsid leeriõnnistuse vastu kaunis Hageri kirikus, mis 
oli taaskord rahvast täis.
Eriolukorra algul tegi küll üsnagi murelikuks tõsiasi, et kiri-
kute uksedki jäid suletuks, kuid siingi toimus kiire arengu-
sööst, mille mõjud kestavad siiani. Meile toodi lausa koju 
kätte erinevate kirikute ja konfessioonide jumalateenistused. 
On suur tõenäosus, et tänu sellele levis Sõna lisaks kristlas-
tele ka nendeni, kes aktiivselt kirikus ei käi. Meil on jätku-
valt võimalik osaleda distantsilt mõnel teenistusel, kui mõnel 
juhul kohapeale minek võimatuks osutub.
Kõige nõutum oligi vast selles olukorras pere kolmeaastane 
pesamuna Helsa Mariel, kel jäi esialgu arusaamatuks, miks 
ta ei pea enam lasteaias käima ja miks vaatamata sellele, et 
kõik on kodus, teda aeg-ajalt sosinal ja seejuures väga inten-
siivselt oma toast välja ajavad. Siis ei jäänudki tal muud üle 
kui omaette tegutseda. Kaunid kunstiteosed nii mõnelgi 
meie kodu seinal on toredaks mälestuseks sellest huvitavast 
perioodist.
Kui otsida inimloomusele omast põhjendust, et mille tarvis 
ikkagi Loojal võis see plaan varuks olla, siis võib-olla „raputa-
ti meid läbi“ muuhulgas ka selleks, et me vaataksime rohkem 
otsa nii oma pereliikmetele kui iseendale, mitte ei tuiskaks 
mööda maailma ringi ja ei kurdaks, kui kiire on elu ja miskit ei 
jõua. Milleks on meil vaja joosta ühest kohast teise, kui tänu 
elektroonikale ja internetile saab ka kohale minemata asjad 
aetud? Võib-olla ongi Jumala abiga kiirelt arenev nutimaailm 
lahenduseks sellele, et me vaatamata suurele inimmassile 
suudaksime siiski selle maailma veel mõnda aega eksisteeri-
vana hoida, vähendades masinate abil füüsilist liikumist ühest 
kohast teise ja sellega kaasnevat saastet? Kogu see teadmine 
oli meil ju ka enne eriolukorda olemas, aga inimene on harju-
muse ori – jätkasime endiselt elu hommikul tööle ja õhtul 
töölt koju rutates ka nendel töökohtadel, kus seda tarvidust 
tegelikkuses ei ole. Kas pole mitte olulisem veeta rohkem 
aega koos oma perega, selmet liikuda punktist A punkti B? 
Kokkuvõtteks võib öelda, et olime hoitud ja meil läks usku-
matult hästi, sest nii meie pere kui meie lähedased jäime 
terveks, mistõttu pääsesime tõsisemast murest. Saame jätka-
ta oma senistel töökohtadel ning lapsed said kenasti sellele 
õppeaastale nii klassiõppes kui muusikakoolis joone alla 
tõmmatud. Oli tore, et saime rohkem koos olla ja tegelikult 
lähendas see aeg kogu peret. 
Saame olla tänulikud, et eestpalved on saanud vastuse, haigu-
se kiire levik meie maal on praeguseks taandunud. Kui millal-
gi peaks järgnema uus laine, siis oleme selleks palju paremini 
ette valmistunud.
Ühelt poolt oli tegemist tõsiste piirangutega, teisalt aga 

saabus osaline vabadus. Vabadus veeta rohkem aega koos 
oma kõige kallimatega, seejuures tulemuslikkust igas mõttes 
kasvatades.

Gerhard Jakobi jalkatrenn. Foto: Erakogu
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Dr. Gary Chapman „Jumal kõneleb sinu armastuse keelt“ 
(2002)
Alapealkiri: „Kuidas kogeda ja peegeldada Jumala armastust”
Originaali pealkiri: „The Love Languages of God“
Piiblis on öeldud, et „Jumal on armastus”. Aga kas oled selle 
peale mõelnud, et inimestena tunneme Jumala armastust 
erinevalt? Just sellest räägib raamat, mida soovin Sulle järg-
nevalt tutvustada.
Raamatu autor Dr. Gary Chapman on selle ja oma teiste 
raamatutega jõudnud väga paljude inimesteni. Ta on välja 
töötanud teooria, mille kohaselt on olemas viis armastuse 
keelt ehk viis põhilist viisi, kuidas me armastust jagame ja 
kogeme. Igaühel meist on üks peamine keel, mida kasuta-
me suhetes teiste inimestega. Raamatus „Jumal kõneleb sinu 
armastuse keelt“ väidab Chapman, et sama kehtib ka suhtes 
Jumalaga.
Need viis keelt on järgnevad:
Tunnustussõnad: Teise inimese tunnustamine sõnadega, 
mis võib olla suunatud tema käitumisele, väljanägemisele või 
isiksusele.
Kvaliteetaeg: Jagamatu tähelepanu teisele inimesele. Oluli-
ne pole mitte tegevus, vaid koos veedetud aeg.
Kingitused: Olgu selleks hinnaline kink või rannast korja-
tud kivike - loeb see, millise mõttega kingitust tehakse.
Teenimisteod: Inimene, kelle peamine keel on teenimis-
teod, üritab alati leida midagi, mida teiste heaks teha.
Puudutus: Puudutusel on emotsionaalselt väga suur vägi. 
Ammu enne seda, kui väike laps saab aru, mis tähendab 
armastus, tunneb ta end armastatuna tänu oma vanemate 
puudutusele.
Järgnevalt mõned näited, mida Chapman toob illustreeri-
maks armastuse keelte kasutust suhtes Jumalaga. Raamatus 
on neid palju, aga siia toon välja inimesed ja lood, mis on 
paljudele juba tuttavad.
Piiblis on väga palju näiteid sellest, kuidas Jumal ja Jeesus 
kasutavad julgustavaid sõnu.
Üks parimaid näiteid inimesest, kelle peamine armastuse 
keel on tunnustussõnad, on Taavet, Iisraeli teine kuningas 
(Ps 145:21). Meie usuisa Martin Lutheri jaoks olid tunnus-
tussõnad samuti esikohal: „Kui oleks ilm täis kuradeid, kes 
tahaksid meid neelda, ei karda meie kedagi, eks Jumal või 
neid keelda”. 
Rääkides kvaliteetajast Jeesusega, võime meenutada piiblilu-
gu, milles Jeesus läheb külla kahele õele. Maarja istub maha 
ja kuulab Jeesuse sõnu, samal ajal kui Marta tegutseb köögis. 
Maarja jaoks on kvaliteetaeg Jeesusega esikohal, Marta 
armastuse väljenduseks olid aga teenimisteod.
Rõõm andmisest on ka Piiblis oluline. Vanas Testamendis 

näitab Jumal oma rõõmu kinkimisest andes kuningas Saalo-
monile palju rohkem, kui too oli küsinud. 
Üks inimene, kelle jaoks sai Jumala teenimisest elutöö, oli 
Ema Teresa. Pühendades oma elu Jumala teenimisele, aitas ta 
vaeseid inimesi Indias Kalkutas ja mujal. 
Mõned inimesed tunnevad läbi Jumala ligiolu tema armas-
tust. Moosese kohta on öeldud, et tema „palge nahk hiilgas 
kõneluse tõttu Issandaga“ (2. Moosese 34:29). Jeesuse elu 
vaadeldes näeme, et ta kõneles tihti puudutuse armastuse 
keeles, nagu nt kirjutab Markus „Ja ta kaisutas neid ja õnnis-
tas neid, pannes käed nende peale“ (Markuse 10:15-16). 
Chapman julgustab meid kõiki oma esmast armastuse keelt 
üles leidma ja sealt edasi juba armastuse keele vähemtuntud 
murdeid õppima. 
Kelle jaoks oleks see raamat huvitav? Ma ütleks, et igaühe 
jaoks. Kui Sa oled juba kursis Chapmani armastuse keel-
te teooriaga, on Sul kindlasti huvitav lugeda sellest uues 
kontekstis. Kui armastuse keelte teema on Sinu jaoks uus, 
pakub raamat ehk huvi antud teemaga tuttavaks saada ja 
selle kaudu nii enda kui oma armastuse väljendamise kohta 
rohkem õppida. 
Chapmani raamatuid on tõlgitud 50 erinevasse keelde. Eesti 
keeles avaldatud sarjas „Armastuse viis keelt“ on ilmunud ka 
raamatud paaride, meeste, laste ja teismeliste kohta.

Raamatusoovitus
Louise Flensburg Lend
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Koguduse esimese poolaasta kroonika 2020
01.01 Uue aasta jumalateenistus. Lektsioonid: Arne Mänd. 
Koguduse (palvemaja) jõulupuu
05.01 Lektsioonid: Arne Mänd
12.01 Lektsioonid: Arne Mänd
19.01 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
Põld. Kõnelesid: Taavo Raun, Juhan Põld. Agu Kaljuste, 
muusikaline osa Marta Põld (laul ja viiul). 
Lektsioonid: Tõnu Lend. Orelimuusika: Mai Mänd
26.01 Lektsioonid: Arne Mänd
02.02 Piiblitund. Lektsioonid: Jüri Vallsalu. Laulis koguduse 
segakoor
09.02 Lektsioonid: Agu Kaljuste. Tromboonil Ervin Aigro, 
orelil Mai Mänd. Koguduse nõukogu koosolek
16.02 Kolmanda pühapäeva kuulutustund, vastutaja perek. 
Liblik. Lektsioonid: Arne Mänd. Mängis Siim Aben trompe-
til, orelil Mai Mänd. 
23.02  Lektsioonid: Agu Kaljuste
18.00 Kohila Gümnaasiumi aulas pidulik Eesti Vabariigi 102. 
aastapäeva tähistamine. Kontsert-aktusel sai elutöö preemia 
Hageri koguduse organist Mai Mänd.
24.02 Vabariigi aastapäeva pidulik jumalateenistus. Lektsioo-
nid: Arne Mänd. Laulis koguduse ühendkoor (segakoor ja 
kammerkoor Lambertus), mängis pasunakoor. 
01.03 Piiblitund. Lektsioonid: Ester Lend. Laulis solist Varju 
Ots, orelil saatis organist Mai Mänd
08.03 Lektsioonid: Tõnu Lend

15.03-03.05 jumalateenistused jäid eriolukorra tõttu ära
18.04 Algas leerikursus Skype vahendusel
10.05 Emadepäev. Lektsioonid: Arne Mänd
17.05 Lektsioonid: Arne Mänd
20.05 Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas oma ala pa-
rimaid. Aasta sotsiaaltöötaja tiitli sai Väino Maasalu
21.05 Taevaminemispüha. Õhtune jumalateenistus. Lekt-
sioonid: Arne Mänd
24.05 Lektsioonid: Tõnu Lend
31.05 Esimene nelipüha. Leeripäev. Lektsioonid: leerilapsed. 
Tromboonil Ervin Aigro, orelil Mai Mänd
07.06 Kolmainupüha. Lektsioonid: Arne Mänd. Orelil Mai 
Mänd
14.06 Jumalateenistus. Lektsioonid: Arne Mänd
21.06 Jumalateenistus
23.06 Võidupüha. Võidupüha kontsert “Muusikalised mõ-
tisklused”, Toomas Bubert - viiul ja Piret Aidulo - orel. 
28.06 Surnuaiapüha Hageri kalmistul. Mängib pasunakoor
Märkus: Kui pole märgitud teisiti ja oli nn. tavaline pühapäev, 
siis toimus alati jumalateenistus ja jutlustas õpetaja Jüri Val-
lsalu. Orelil organist Mai Mänd.

Infoks: 26.07.2020-17.08.2020 on õpetaja Jüri Vallsalu puh-
kusel. Puhkuse ajal on asendajaks vaimulikuks diakon Erkki 
Juhandi

Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester 
Kontserdil põimuvad Joseph Haydni ja Arvo Pärdi looming - Haydni sümfoonia nr 45 ehk “Lahku-
missümfoonia” ja Arvo Pärdi neli teost “Peegel peeglis”, “Orient&Occident”, “Mein Weg”, “Trisa-
gion”.

PILET 50€/25€/15€/10€

SAABUMISSÜMFOONIA (HAGERI LAMBERTUSE KIRIK)
18.07.2020, kl 19:00
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TEATED
EELK Kirikukogu otsusega on soovitav igaaastane
LIIKMEANNETUS 1% INIMESE SISSETULEKUST
NÄIDIS:

Kuu sissetulek: Liikmeannetus aastas:
100.-  12.-
200.- 24.-
500.- 60.-
800.- 96.-

* Igaaastane liikmeannetus on koguduse liikme kohustus oma
koguduse ees.

* Liikmeannetust on võimalik tasuda ka osade kaupa

* Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse
kantseleis või pangaülekandega koguduse pangaarvele.
Sularahaga tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi.

* Koguduse pangaarve: SEB, a/a EE311010802003930006

* Pangas on võimalik teha vastav leping, et pank ise kannab
liikmeannetuse kokkulepitud sagedusega kogudusele üle.

* Ülekandele tuleb märkida, kelle eest ja mis perioodi eest
liikmeannetus tehakse.

* Liikmeannetuselt on võimalik saada järgmisel aastal maksu-
ametilt tulumaksu osa tagasi. Kasutage seda võimalust.

*Vajaduse korral annab kogudus sellekohase tõendi.

Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on oma annetusega
kogudust toetanud.

LEERIKURSUSED
Sügisleer algab laupäeval, 3. oktoobril.

Tunnid on laupäeviti kell 10-12 Hageri kogudusemajas.
Leeripäev toimub esimesel advendiaja pühapäeval,

29. novembril, algusega kell 12.00.
Kevadine leer: 2020. a. kevadine leerikursus on toimunud.

2021. a. leerikursus algab 20. märtsil.
Leeritunnid on laupäeviti kell 10-12. Leeripäev toimub esimesel 

nelipühal, 23. mail 2021.
Leerikursustel osalemise soovist andke teada koguduse õpetajale 

tel 56453660 või e-postiga hageri@eelk.ee

RAAMATUKOGU

Raamatukogu on avatud  iga kuu 2. ja 4. pühapäeval enne
jumalateenistust kella 10.30 – 11.45.

Suvel raamatukogu puhkab kuni oktoobrini.

Jumalateenistused Hageris
pühapäeviti algusega kell 12.00

*

Jumalateenistused Sakus
pühapäeviti algusega kell 15.00

*

Iga kuu kolmandal pühapäeval 10.30 kuulutuse tund kirikus

*

Pühapäevakoolitunnid toimuvad Hageris
alates Lõikustänupühast Emadepäevani iga kuu teisel ja

neljandal pühapäeval algusega kell 12.00. kogudusemajas.
Info Lia Kaljuste tel: 56914663

Mikk Liblik tel: 53450486

Jumalateenistuse ajal saavad lapsed olla Kiriku Läänetiiva
rõdualuses lastetoas

*

Koguduse segakoor
info Anne Maasalu tel:53051981

Aivi Otsnik tel:5163346

Koguduse kammerkoor “Lambertus”, info
Sigrid Põld tel: 5214339

Merle Liblik tel: 5545727

Koguduse lastekoor, info
Sigrid Põld 5214339, Merle Liblik 5545727

Koguduse puhkpilliorkester, info
Joel Ots tel: 56622896

Muusikakollektiividesse oodatakse rõõmsalt kaasa lööma!

Infolehe “Hageri Kirik” koostajad ootavad ettepanekuid ja kaastööd  järgmise lehenumbri valmistamiseks.
Samas tänavad kõiki, kes käesoleva numbri valmimisele kaasa aitasid.

Lehe koostasid: Aivi Sepp (aivi.sepp17@gmail.com) ja Juhan Põld (juhan.pold@gmail.com)
Küljendus ja kujundus: Aivar Kaseste. Trükikoda:  

EELK Hageri Lambertuse kogudus
Registr. nr: 80209464

A/a EE311010802003930006
www.eelk.ee/hageri, hageri@eelk.ee

Koguduse kantselei: Hageri kirikla,
Raplamaa 79701

Tel.  4836121 ja  56453660 (õpetaja)


