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JANIKA ABEN 

Sünniaasta: 1981 
Haridus: Tartu Ülikool, õigusteaduskond 

Amet: Rahandusministeeriumi nõunik, TalTech 

külalisõppejõud 

 
Olen püüdnud Hageri koguduses olla nõu ja 

jõuga abiks õiguslike küsimuste lahendamisel. 

Selles valdkonnas olen valmis pakkuma tuge ka 

edaspidi. 

 

 

 
 
ERVIN AIGRO 

Sünniaasta: 1961 

Haridus: Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia   

Amet: Ladude ja arhiivi sisustuse paigaldaja 

 

Mängin Hageri koguduse pasunakooris ning 

esinen solistina. Soovin ka edaspidi pakkuda 

rõõmu oma muusikategevusega 

jumalateenistustel. Tahan anda oma panuse ka 

teistes, koguduse poolt organiseeritud üritustes. 

 

 
 

MERLE BELJÄEV 

Sünniaasta: 1973 

Haridus: Tartu Ülikooli infokorralduse eriala 

omandamisel 

Amet: Kohila valla avalike suhete nõunik 
 

Osalen Hageri Kogudus 800 juubeliürituste 

toimkonnas ning soovin panustada EELK Hageri 
koguduse arengusse ja hoida au sees väärikat 

ajalugu. 

 
 

 
 
AIRE HAVAKATS 

Sünniaasta: 1978 

Haridus:  Tallinna Ülikool, magister 

klassiõpetaja,  
Amet: Noorsoopolitseinik 

 

Olen pikaaegne koguduse liige. Laulan Hageri 
koguduse kammerkooris Lambertus. Tulevikus 

soovin kindlasti panustada kooriga seotud 

tegevustesse. Mulle meeldib üritusi korraldada 
ja neid läbi viia. Panustada aga saan kõigesse, 

mis on jõukohane ja väljakutseid pakkuv. 
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MARET KALDER - AIGRO 

Sünniaasta: 1962 

Haridus: Tartu Ülikool, majandusteaduskond 

Amet: Ärikontroller 

 

Alates 2020 aastast olen EELK Hageri koguduse 

esindaja MTÜ’s Hageri Kodu. Tahan anda oma 

panuse ka teistes, koguduse poolt organiseeritud 

üritustes ja aidata jumalateenistuste tegevustel. 

 

 

 
 

 
 
AGU KALJUSTE 

Sünniaasta: 1951 

Haridus: Keskeri 

Amet: Tisler 
 

Olen olnud Hageri koguduses pikaaegne 

juhatuse liige. Panustanud nii pasunakoori kui 
segakoori tegevusse. Püüan ka edaspidi kaasa 

teenida, kus võimalik ja vajalik. 

 
 

JAANUS KRUUS 

Sünniaasta: 1974 

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, magister 

(ehituskonstruktsioonid) 

Amet: AS Merko Ehitus Eesti, Projektijuht 
 

Olen saanud olla abiks kiriku ehitusmurede 

lahendamisel ja soovin seda teha ka edaspidi ning 
olla kasulik ka teistel aladel. 

 

 
 

 

 

 
 

ELARI LEND 

Sünniaasta: 1980 
Haridus:  Tallinna Ülikool, magister  

(filmi produktsioon) 

Amet: Projektijuht  
Balti filmi, meedia ja kunstide koolis 

 

Olen osalenud koguduse nõukogus, muusika- ja 
peretöös ning kui Jumal lubab, sooviks jätkata ka 

tulevikus.  
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TÕNU LEND 

Sünniaasta: 1949  

Haridus: Keskharidus  

Amet: Elektrik  
 

Olen koguduse juhatuses ja nōukogus kaasa 

teeninud mitmeid aastaid. Samuti olen aktiivselt 

kaasa löönud pasuna-ja segakooris ning aeg-ajalt 
panustan näiteks tekstide lugemisega teenistusel.  

 

 
 

SILJA LEPIK 

Sünniaasta: 1981 
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, personali -

juhtimise magister  

Amet: Personalispetsialist  

 
Olen Hageri kogudusega seotud olnud kogu oma 

elu - lapsena käisin pühapäevakoolis; hiljem 

teismeeas juhendasin laste lauluansamblit, 
mängisin koguduse pasunakooris metsasarve 

ning 1994. a-st laulan kammerkooris Lambertus. 

Üle 10.a olen koostöös meeskonnaga korraldanud 
koguduse perelaagreid, mida kindlasti tahaks ka 

tulevikus jätkata. Koguduse toimimist 

elavdavate koori, peretöö või üldise tegevusega 

seotud ürituste korraldamine ja projektide 
juhtimine on need valdkonnad, kus näen end ka 

edaspidi aktiivselt kaasa löömas. 

 
 
MERLE LIBLIK 

Sünniaasta: 1985 

Haridus: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 
magister (koorijuhtimine) 

Amet: Koorijuht ja muusikaõpetaja Kohila 

Mõisakoolis 
 

Olen kammerkoor Lambertuse ja lastekoori 

dirigent ning Hageri koguduse praeguse nõukogu 

liige. Soovin edaspidigi kaasa teenida 
muusikatöö valdkonnas. 

 

 

 
 

MIKK LIBLIK 

Sünniaasta: 1984  
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, elektriinsener 

tase 7 (elektriautomaatika alal) 

Amet: Elektrik ja automaatik 
 

Olen olnud praeguseks 9 aastat Hageri koguduse 

pühapäevakooli õpetaja. Olen osalenud kaks 
perioodi nõukogu töös, millest esimesel korral 

revisjoni komisoni töös ja teisel korral olles 

juhatuse liige. Plaanin edaspidigi jätkata 

pühapäeva kooliga ja nõukogu töös osaleda. 
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VÄINO MAASALU 

Sünniaasta: 1975 

Haridus: Tallinna Ülikool, sotsiaaltöö 

Amet: Kohila valla sotsiaalnõunik 
 

Osalen kammerkoor Lambertuse tegevuses. 

Nõukogu töös aitan võimalusel kaasa oma 
teadmiste ja kogemustega. 

 

 

 

ARNE MÄND 

Sünniaasta: 1944 

Haridus: Kõrgharidus, magister 

Amet: Õpetaja  

 
Olen osalenud Hageri koguduse nõukogu ja selle  

majandustoimkonna ning vaimuliku töö 

toimkonna tegevuses (lektsioonid ja 
lauluraamatute jagamine j-teenistustel). 

Jõudumööda püüan samal viisil jätkata. 

 

 

JOEL OTS 

Sünniaeg: 1975 
Haridus: Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia 

Amet: Metsasarvemängija, orkestrant, 

vaskpuhkpillide pedagoog. 
 

Olen 33 aastat mänginud Hageri koguduse 

pasunakooris ja mängijaid juhendanud. Laulnud 
koguduse koorides ja osalenud nõukogu töös. 

Plaanin ka edaspidi panustada muusikategevusse 

ja aidata korraldada erinevaid koguduse üritusi. 

 
 

 
 

JUHAN PÕLD 

Sünniaasta: 1975 
Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, 

arhitektuurimagister 

Amet: Arhitekt 

 
Olen olnud Hageri koguduse juhatuses aastast 

2006, ettevõetu enam-vähem õnnestunud, 

Edaspidi võin ka juhatuse tegevuses kaasa lüüa 
ning üldiselt koguduse töös vastavalt võimetele. 
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SIGRID PÕLD  

Sünniaasta: 1977 

Haridus: Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, 

koorijuhtimine; Tartu Ülikool, ajaloomagister 
Amet: Kohila valla kultuurinõunik 

 

Olen Hageri koguduses olnud aktiivne kogu elu. 

1993. aastast juhatan kammerkoori Lambertus, 
aga löön kaasa ka muudes tegemistes. Edaspidi 

soovin samuti panustada seal, kus oskan - 

muusikatöös, nõukogu tegevuses, ürituste 
korraldamisel ja kui vaja, siis kogudusest 

kirjutamisel.  

 
 

 
 

HELEN RAUN 

Sünniaasta: 1976 
Haridus: EBS, organisatsiooni arendus, 

rahvusvaheline ärijuhtimine, magister 

Amet: Rahandusministeeriumis 
juhtimissüsteemide nõunik 

 

Olen käinud Hageri kirikus oma esivanemate 
eeskujul ja südame järgi toimetades kogu oma 

teadliku elu. Hageri koguduse käekäik läheb 

mulle vägagi korda. Olen Lambertuse 

Kammerkoori liige ja võimalusel panusan ka 
edaspidi nii koguduse arendustöösse kui 

muusikategevusse.  

 
 
TAAVO RAUN 

Sünniaasta: 1977 

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, 

transporditehnika 
Amet: Logistikajuht 

 

Olen osalenud koguduse juhatuse ja nõukogu 
töös, pean oluliseks usu hoidmist koguduse 

kooskäimise teel. Püüan panustada kiriku töösse 

osalemisega kuulutustundides ning töötalgutel. 
 

 

 

MARJU TEEKIVI 

Sünniaasta: 1965 

Haridus: Rakenduslik kõrgem 

Amet: Juhatuse liige pereettevõttes  

 

Olen varasemal ajal osalenud koguduse laulu- 

kooris. Olen valmis panustama jumalateenistuse 

tegevustes (tekstide lugemine, lauluraamatute 

jagamine jms).    


