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1. Koguduse usutunnistus 

Juhtmõte: 

“Üheskoos austada Jumalat ja jagada Tema armastust!” 

 

Usume Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu suveräänset ja armulikku tegevust loomises, 

alalhoidmises, ilmutuses, lunastuses ja viimases kohtumõistmises. 

Usume Pühakirja jumalikku inspiratsiooni ning selle täielikku usaldatavust ja ülimat autoriteeti 

kõigis usu ja käitumise küsimustes. 

Usume, et Jumala Poja asendusohver on ainsaks ja täiesti piisavaks lunastuseks langenud 

inimesele tema üleüldisest süüst ja patususest ning selle igavikulistest tagajärgedest. 

Usume, et patune mõistetakse õigeks üksnes Jumala armust usu läbi Kristusesse, kes löödi risti 

ja tõusis üles surnuist. 

Usume, et Püha Vaim teeb inimeses valgustavat, uuendavat ja pühitsevat sisemist tööd. Usume, 

et kõik usklikud, kes kuuluvad universaalsesse Kogudusse, mille peaks on Kristus, võivad ilma 

vahetalitajata pöörduda Jumala poole ja on isiklikult vastutavad Jumala ees. 

Kogudusena oleme pühendunud Tema käsule kuulutada evangeeliumi kogu maailmas. 

Usume Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku ja nähtavat, väelist ja aulist tagasipöördumist. 
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2. Kohila Baptistikoguduse juhatus, diakonid ja tööharud 

Pastor: 

 Viljar Liht 

Juhatuse esimees:    Juhatuse aseesimees: 

Sulev Liht     Allar Haljasorg 

Juhatuse liikmed: 

Viljar Liht  Votele Vellend  Eli Kõllo  Pille Havakats 

 Argo Luik  Joel Võsu  Peeter Lokuta  

Revisjonikomisjoni liikmed: 

 Kalmar Koit  Veiko Vellend 

Diakonid: 

Sulev Liht  Allar Haljasorg Margus Tint  Argo Luik 

Helle Liht  Kristiina Krabi  Arne Roosild  Daniel Kant 

Harald Liht  Peeter Lokuta  Feliks Vahesalu Tõnis Kant 

Siilas Kask  Joel Võsu  Heldur Väljamäe 

Juhid: 

Abipastor  Votele Vellend 

Noortejuht  Joel Võsu 

Lastetöö juht  Siilas Kask 

Muusikatöö juht Kadri Vilsoo 

Meestetöö juht Indrek Kant 

Hoolekandetöö juht Piia Liht  

Majandusjuht  Peeter Lokuta 

Raamatupidaja Eli Kõllo 

Koduleht  Kadri Vilsoo
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3. Pastori läkitus 

”Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? 

Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.” 

Armas Kohila kogudus!               Jesaja 43:19 

Me elame muutuste ajas. 2010. aastast on saanud 2011. Aastanumbri muutumisega muutusid 

ka meie rahatähed kroonidest eurodeks ... 

Kas midagi on muutumas ka meie koguduses? Kas midagi uut on tulemas? Usun, et koos 

Jumalaga ootavad meid alati ees teatud muutused ja uuendused. 

Muutustega ei ole sageli kerge harjuda ega kaasa minna, lihtsam on käia vanu sissekäidud radu, 

elada stabiilses ja meile juba tuttavaks saanud rahulikus elustiilis. Muutused sageli häirivad 

meid ja lõhuvad meie mugavus-tsooni. 

Mark Twain on öelnud, et ainus inimene, kellele meeldib muutus, on märg beebi! 

Kas meile Kohila kogudusena meeldib muutuda, uueneda ning areneda? 

Oleme kogudusena  juba üsna vana kogudus, sellel aastal tähistame oma 102. aastapäeva. Ka 

mina pastorina ei ole enam see noor Viljar, kes 17 aastat tagasi väriseva südamega sellesse 

ametisse astus – 29 aastasest noormehest on saanud juba varsti viiekümnele lähenev üle 

keskea mees, kelle elu on enam-vähem paika „tiksunud” ja suuri muutusi ei oska enam ette 

näha ...  Aga ometi on Jumal meie ellu uuenduste tooja ja looja, kes kutsub meid märkama ja ka 

igatsema seda uut, mida ta soovib meie isiklikus elus, aga ka koguduse elus esile tuua sellel 

aastal ja eeloleval ajal, ükskõik kui vanad me siis ka oleme. 

Piibliraamat julgustab meid jätkuvalt igatsema: „Vägede Jumal, uuenda meie olukord ja lase 

paista oma pale, siis me oleme päästetud...“, „Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees 

kindel vaim ...“, „Muutugem teiseks oma meele uuendamise teel ...“, „Värske vein valatakse 

uutesse ja uuendatud nahklähkritesse ...“ ja „Jumala esiletoodud uuenduste teel hakkavad 

voolama elava vee jõed.“. 

See on see, mida me nii väga vajame – „Tule ja mind uuenda Jumala Vaim, lange värske armuga 

Jumala Vaim ...„. Ainult siis me suudame täita oma koguduse eesmärki, et üheskoos austada 

Jumalat ja jagada välja Tema armastust. 

Õnnistatud uuenduste ja muutuste aastat koos Jumalaga!                                 Pastor Viljar Liht 
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4. Sündmused 2010 Kohila Baptistikoguduses 

Jaanuar 

3. Jumalateenistusel teenib kaasa Hageri EELK koor, koguduse vendade uusaasta 

tervitused. 

10. Koguduse õdede sisustatud teenistus. 

17. Pastor teenib kaasa Tallinna Kalju koguduses. 

18. Pastor kohtumisel maavanemaga. 

26. GLS juhtimisseminar Soomes, kohtumine Bill Hybelsiga. 

29. Pastor justiitsministeeriumi korraldatud pidulikul vastuvõtul Mustpeade majas. 

 

Veebruar 

2.  Pastor osaleb eakate pastorite kokkutulekul Pärnus. 

7.-9.  Pastor vaimulikul nõupidamisel Saaremaal. 

18. Pastor evangeelsel teenistusel Ridalas. 

 

Märts 

1. Pastor osaleb Siseministeeriumi koolitusel. 

7. Koguduse täiskogu. 

8. Pastor osaleb koguduste ja kohalike omavalitsuste ühisel nõupäeval. 

13. Pastor kohtub Pärnu koguduste töötegijatega. 

14. Pastor teenib kaasa evangeelsetel teenistustel Pärnus. 

19.-20. EEKBKL aastakonverents Nõmmel. 

20.-31. Pastor koos mitme koguduseliikmega Pühal maal. 
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Aprill 

2. Suur Reede - Taize õhtu. 

4. Ülestõusmispüha. Lasteõnnistamine. Külas Kristin Aavakivi. 

Jumalateenistus Kurtnas. Külas Kristin Aavakivi ja Erki Tamm. 

8. Raadio 7 teeb koguduses saadet. 

11. Evangeelne teenistus. Külas Janek Pallase. 

18. Evangeelne teenistus. Külas Kadri ja Peeter Ränk. 

23.-24. Pastor vaimulike töötegijate õppepäevadel. 

25. Evangeelne teenistus. Külas Peter Croush. 

 

 

Mai 

3.-4. Pastor Haapsalus kohtumas Läänemaa koguduste juhtidega. 

8. Emadepäeva pereteenistus. 

Pealelõunat teenistus Hageri hooldekodus. 

15. Koguduse hoogtööpäev. 

16. Pastor koos ansambliga kaasa teenimas Mooste koguduse aastapäeval. 

23. Nelipühad. 

Pastor osaleb teleülekandega teenistusel Harkujärve kirikus. 

28. Pastor koos koguduse vendadega osaleb Ridalas EEKBKL meeste palveõhtul. 

29. Palveteenistus Kose pastoraadis. 

30. Jumalateenistus. Külas Juha Norolampi. 
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Juuni 

2. Jumalateenistus Hageri Hooldekodus.  

7. Pastor teabepäeval Siseministeeriumis. 

13. Pastor Laitse koguduses pastori ametisse õnnistamisel. 

21. Kalmistupüha jumalateenistus koos Õigeusu kogudusega. 

27. Vabaõhuteenistus koguduse hoovil. 

 

Juuli 

2.-4. Pastor Soome Vabakiriku aastakonverentsil. 

11. Vabaõhuteenistus koguduse hoovil. 

16.-18. EEKBKL suvefestival. 

23.-25. Koguduse laager Nuutsakul.Ristimine 

 

August 

8. Koguduse 101. aastapäev. Külas Anatoli Venkov ja Allika-”Credo” kammerkoor. 

19.-21. Pastoriperede laager Nuutsakul. 

30. Pastor osaleb nõupidamisel Oleviste koguduse juhtidega. 

 

September 

10.-11. Pastor kohtub Tartus Läti ja Leedu Baptistiliidu juhtidega. 

26. Pühapäevakooli hooaja 2010/2011 avapidu. 

27. Pastor Pereraadios lindistusel. 
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Oktoober 

2. Koguduse töötegijate väljasõit Ruilasse. 

5. Pastor Mustvees nõupidamisel. 

6. Jumalateenistus Hageri hooldekodus. 

10. Lõikusepüha pereteenistus. 

14. Alfa-kursuse algus. 

16. Lastepäev „Tom Tom“ Haapsalus. 

17. Kontsert-teenistus Marje Sink 100. Külas Tunne ja Mari-Ann Kelam 

24. Jumalateenistus. Külas Göran Strömberg Rootsist. 

31. Usupuhastuspüha. Pastor koos ansambliga teenimas Hageri EELK koguduses ja 

hooldekodus. 

 

 

November 

6. Harald ja Maie-Aasa Lihti kuldpulma õnnistusteenistus. 

11. Pastor vaimulike töötegijate päeval. 

12.-13. GLS juhtimiskonverents ”Juhi, kus sa oled!” Tallinnas TTÜ aulas. 

12.-22. Pastor koos mitme koguduse liikme ja koguduse sõpradega Pühal maal. 

13. Isadepäeva perepidu spordihoones. 

14. Isadepäeva pereteenistus. 

28. 1.advent. Pastor Sauel pastori ordineerimisel. 
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Detsember 

4. Ristiusu põhitõdesid tutvustava kursuse ”Alfa” väljasõit Keilasse. 

5. Jumalateenistus - Iisraeli hommik. 

5.  Jõuluootusõhtu puudustkannatavatele peredele. 

10.  Lindistus Pereraadios. 

12. Jumalateenistus. Külas perekond Lend ansambel. 

Õhtul: Advendikontsert – Raimondo ja sõbrad. 

17. Pastor Kohila valla represseeritute jõuluhommikul. 

23. Jõulurahu väljakuulutamine Kohila vallas. 

24. Jõuluteenistus Hageri hooldekodus. 

 Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. 

26. Jõulu pereteenistus. 

31. Vana-aastaõhtu jumalateenistus. 
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5. Kohila Baptistikoguduse Kuimetsa-Harmi osakonna tegevus 2010 

Kohila koguduse Kuimetsa osakonna nimekirjas on ametlikult 9 inimest.  

Nendest ainult 4 on kaasas igakuistel koosolekutel, kuna 3 on kõrge ea tõttu kas kodus või 

vanadekodus, 1 elab Tartus.  Üks  liige ei osale osakonna koosolekutel, vaid osaleb aasta tagasi  

rajatud Peetri külas tegutseva koguduse pühapäevastel  koosolekutel. 

2010. aasta koosolekutel oli  osalejaid 20 - 30, kelledest enamus oli teistesse kogudustesse ja 

konfessioonidesse kuuluvad usklikud. Koosolekud toimusid kord kuus igal teisel pühapäeval. 

Augustikuus jäi koosolek ära Kohila koguduse aastapäeval osalemise tõttu ja detsembris teede 

läbipääsmatuse tõttu.  

Veebruarikuus aitasime (Votele ja Ülle Vellend) korraldada palvepäevi Petrulas ja Järvakandis 

kaasates tööjõudu nii Tallinnast, Raplast kui ka Kohilast. 

Maikuu viimasel reedel ja laupäeval  korraldasime koos soome usklike grupiga ( Juha 

Norolampiga eesotsas) EELK Kose koguduse pastoraadis palveteenistuse. Osavõtjaid oli 

erinevatest kogudustest nii Koselt kui ka mujalt Eestimaalt ca 50. Koosolekud külalistega 

jätkusid pühapäeva hommikul  Kohilas ja pealelõunat koosolekuga Kuimetsa osakonnas. 

Koguduse 108. aastapäeva koosolek juulikuus  toimus koos Kohila ülistajatega ja rohkete 

külalistega EELK Kose koguduse saalis. 

Novembrikuus olime abiks Juha Norolampi  viiepäevase  koosolekute seeria korraldamisel 

erinevates Pärnu kogudustes.  

Kuna osakonnas töövõimelisi liikmeid , kes koormat veavad, on ainult mõned, siis on töö 

kohalike külaelanike keskel raskesti teostatav. Üks põhjus on veel pastor Votele Vellendi 

töökoormus: hingehooldaja  Petrula Kristlikus kodus ja igal kolmandal pühapäeval koosoleku 

juhatamine ning jutlustamine Järvakandi Misjonimajas. 

 

Ülle ja Votele Vellend 
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6. Noortetöö 2010 Kohila Baptistikoguduses 

• Noortetiim käis GLSil, Põleval Pirnil 

• Noorteõhtutel oleme rääkinud sellistel teemadel: „Maailma lõpp“, „Kolm meest tulises 

ahjus.“, „Sõprus“, „Tervislikud eluviisid.“, „Raha“, „Armastus“, „Seks“, „Pornograafia“, 

„Rohkem  Jumalat!“, „Pühendumine“, „What if.. ?“ (e.k. „Mis siis kui... ?“), „Brainattack“ 

(’’Milline on sinu unistuste Kohila?’’; ’’Mida sina arvad?’’; ’’Sina võid muuta palju!’’; 

’’Sinu arvamus loeb!’’), „Jõulude tähendus“, „Refresh“, „Miks?“, „Ego“.  

• Käisime noortega bowlingut mängimas; tegime heategevusõhtu, kus käisime Kohilas 

inimesi aitamas ja nende aedasid koristamas; oli talendiõhtu Hageri Rahvamajas, kus 

osales väga palju noori; vaatasime filmi ’’ Avatar’’ ; tegime noorteka erinevate 

töötubadega, kus igaüks sai valida endale meelepärase töötoa ja suhelda inimestega; 

kaasasime kõik noored pikemasse video tegemisse; tegime Lounge õhtu, kus olid 

esinejad ja vaatasime isetehtud videot ning saime hästi noortega suhelda; lasime 

noortel ise korraldada noorteka; tegime lauamängude õhtu; käisime kinos ’’Step Up’’ 

vaatamas. 

• Sügisel toimus Kohila Gümnaasiumis „Vali Vabadus“ tuur. Rääkisime noortele tähtsatel 

teemadel nagu suhted ja mõnuained. Kaasas oli Rebecca Kontus bändiga ning tema tegi 

noortele laulmistunde. Saime jälle palju häid suhteid luua ja kooli teistlaadi vaimsust 

viia.  

• Osadusgrupp noortele on kolmapäeva õhtuti Võsude kodus. Seal käib nii kristlasi kui ka 

neid, kes ei ole veel oma otsust Jumala kasuks teinud. Osadusgrupp on see koht, kus 

noored avavad ennast ning räägivad vägevaid lugusid, mida Jumal nende elus teinud on.  

• Suvel oli Seikluslaager Norras. See laager muutis kõikide osalejate elu ning viis meid 

Jumalale lähemale. Elasime 4 päeva mägedes ning võtsime palju aega, et õppida tundma 

Jumalat. Selles laagris said 3-noort ristitud värskes Norra mägijärves. 

• Suvel toimus veel UIPO Camp Nõva rannas. Tegime Piiblitunde ning laagris sai 1 noor 

ristitud.  

2010. aastal olid noortetiimis järgmised inimesed: 

1. Joel Võsu 

2. Veronika Võsu 

3. Maris Õigemeel 

4. Greete Liht 

5. Anne Silmer 

6. Maiu Kant 

7. Ardo Roosild 

8. Elisabeth Pikker 

9. Janika Tobi 

10. Risto Niinemets 

11. Viire Liiv 
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Noori käib meil reedeti noorteõhtutel keskeltläbi 40-50. Osadusgrupis kolmapäeviti on meid 

koos 10-15. Mõlemad kohad on sellised, kuhu noored julgevad ka oma sõpru kaasa kutsuda. 

Peaaegu igakord on noorteõhtutel keegi uus inimene.  

Paar lugu, mida Jumal noorte eludes teinud on: 

 

• Osadusgrupis hakkas käima 1 uus tüdruk ning me arvasime, et ta pole üldse elus 

Jumalaga kokku puutunud ega tea Temast midagi. Meil oli selline õhtu, et iga noor 

rääkis, mida Jumal paari nädala jooksul meie eludes teinud on ning kui tuli selle tüdruku 

kord, siis ta rääkis järgmise loo. Tüdruku isa oli just kukkunud kõrgelt katuselt alla ning 

murdnud selgroo. Isa oli raskes seisundis haiglas ning see tüdruk istus öösel oma toas 

aknalaua peal ja vaatas selgesse tähistaevasse. Ta küsis Jumalalt läbi nutu, et kas tema 

isaga saab kõik korda, kas ta isa saab terveks!? Ning siis oli kärgatanud kõuemürin selges 

tähistaevad ning see tüdruk teadis, et see oli Jumal, kes niiviisi talle vastas. Tema isa, 

kelle selgroog pooleks oli, hakkas 2 kuud peale seda õnnetust kõndima ja taastus 

täielikult. Pärast seda lugu teame me nüüd, et Jumal on arvatavasti iga inimesega mingil 

moel nende elude jooksul rääkinud või endast märku andnud. Paljud pole lihtsalt ära 

tundnud, et see oli Jumal. 

 

• 1 meie noortest nägi unes, et 1 tema sõber sai surma. Tüdruk ehmus unenäo peale ja 

hakkas kohe selle sõbra pärast palvetama. Hiljem sai ta poisilt sõnumi mobiilile, et surm 

oli tema õlga puudutanud. Poiss hiljem seletas, et oli tööd teinud kõrgel tellingute peal 

ning järsku ta libastus ja hakkas sealt alla kukkuma. Viimasel hetkel sai ta kusagilt äärest 

kinni ning suutis end taas üles tõmmata. Jumal andis hoiatuse sellel tüdrukule ning ta sai 

oma sõbra pärast palvetada, et too ei peaks veel hukkuma. Jumal on võimas. 

 

• Ühel meie noortetiimi liikmetest juhtus selline lugu, et ta tundis, et peab ühele noorele 

andma ära oma sünnipäevaks saadud raha. See summa oli 450.- Tuli välja, et see noor 

oligi just sel hetkel meeletult seda raha vajanud. Neil olid peres tohutud rahalised 

raskused ja sellel noorel polnud isegi rongiraha, et linna arsti juurde sõita. Noortetiimi 

liige oli nii rõõmus, et sai selle raha ära anda ja sellest rõõmust talle täitsa piisas. Kuid 

Jumal arvas, et peaks seda andjat ikka mitmekordselt vastu õnnistama. Paar päeva 

hiljem kingiti andjale lihtsalt niisama 2000.- täiesti suvalise isiku poolt. See oli täielik 

ime! 

Veronika ja Joel Võsu 
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7. Lastetöö 2010 Kohila Baptistikoguduses 

Toimusid regulaarsed tunnid, püüdsime enam kaasata lapsi koguduse jumalateenistustel. 

Väljapoole ürituste tegemiseks ei jätkunud inimressurssi. 

 

Õpetajate puudus on jätkuvalt suur, seepärast ei ole ka olnud võimalik korraldada suuremaid 
väljapoole üritusi.  

 

Siret Sarapuu tegi suurematele tüdrukutele tundi, kes juba on hästi integreeritud noortetöösse. 

Väikeseid lapsi on palju, kellega tegeleb Kärt Kask, vaja oleks väga abiõpetajaid, mitmed on 
lubanud, kuid kahjuks ei ole panustanud end sellesse. 

 

Kevadel korraldasime suure perepäeva Hageris, mis oli tore ja sisukas ning ilus punkt 

pühapäevakoolile. Annan heameelega töö edasi Siilas Kasele. 
 

Pille Havakats 

26. septembril toimus pühapäevakooli avamine „Arbuusi pidu“, milleks oli ettevalmistatud 

näidend, laulud, arbuusijutt ning toimus ühine arbuusi söömine. Kohal oli 35 last vanuses 3-14 

aastat. 
 

Laste pühapäevakool toimub regulaarselt iga kuu 3., 4. ja 5. pühapäeval. Pühapäevasel 

jumalateenistusel on lastel võimalik kuulata lastesõnumit - lapsed kutsutakse altari juurde 

istuma ning erinevad inimesed räägivad lastele lugusid, peale seda lähevad lapsed oma rühma. 
 

Eelkooliealiste laste kogunemiskohaks on koguduse  ülemine tuba ning nende õpetajad on Kärt 

Kask ja Kristina Selde (igal tunnil osalejaid 15-20 last), kooliealised poisid 7-12 aastased              

(6 poissi) kogunevad kõrval majas ning nende õpetajad on Mattias Liht ja Siilas Kask. 
 

16. oktoobril osalesime Haapsalus lastepäeval „Tom Tom“, osales 32 last. 

 

13. novembril toimus isadepäeva perespordipäev (võistlused ja mängud) Kohila spordihallis, kus 
osales 6 peret (25 inimest). 

 

Siilas Kask 

*2009/2010 pühapäevakooli tööperioodil oli pühapäevakooli juht Pille Havakats, alates 2010/2011 tööperioodist 

on pühapäevakooli juht Siilas Kask. 
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8. Liikmeskond 

 

Kohila Baptistikogudusel on seisuga 01.01.2011 169 liiget, 121 naist ja 48 meest. 

 

Liikmeskond vähenes 2010. aastal 7 inimese võrra, 6 naise ja 1 mehe võrra. 

 

 

Liikmeskonnast moodustavad naised 72% ja mehed 28%. 
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Kogudusel on 50 sõpra, kes ei ole koguduse liikmed, kuid osalevad jumalateenistustel. 

 

 

Koguduses on 51 liiget vanemad kui 61 aastat, 87 liiget vanuses 31 kuni 60 aastat ja 31 liiget nooremad 

kui 30 aastat. Liikmete keskmine vanus: 50 aastat, 6 kuud ja 10 päeva. 

Allar Haljasorg 
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9. Raamatupidamise aastaaruanne 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande, 

milles on kajastatud kõik majandustehingud ja kinnitame, et Raamatupidamise aastaaruande 

koostamisel on rakendatud raamatupidamises kasutatavaid arvestuspõhimõtteid, mis on 

kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga. 

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohuslase 

finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. 

Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev. 

Detailne ülevaade majandustegevusest on toodud 2010. a. majandusaasta aruandes. 



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2010 

_____________________________________________________________________________________ 

17 

9.1. Bilanss 

Summad on kroonides. 
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9.2. Tulemiaruanne 

Summad on kroonides 
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9.3. Rahavoogude aruanne 

Summad on kroonides 
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Revisjonikomisjoni arvamus Kohila Baptistikoguduse 2010. a aruande 

kohta 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2010 kuni 31.12.2010 

kohta ja see sisaldab kõiki nimetatud perioodil sooritatud majandustehinguid. Revisjoni-

komisjon tutvus Kohila Baptistikoguduse juhatuse koosolekute protokollidega ja raamatu-

pidamisdokumentidega. 

Kontrollimise käigus selgus:  

1. Juhtimine: Kohila Baptistikoguduse põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud 

vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord kuus. Baptistikoguduse üldkoosoleku otsuste 

täideviimiseks on valitud 9-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees Sulev 

Liht ja tema puudumisel aseesimees Allar Haljasorg. Lihtliikmetena osalesid Argo Luik, Peeter 

Lokuta, Eli Kõllo, Pille Havakats, Joel Võsu, Votele Vellend ja pastor Viljar Liht. Juhatuse 

koosolekud toimusid kord kuus, ehk siis11 korda v.a. detsembris. Kohila BK majandustegevuse 

aluseks on aasta eelarve. 

2. Majandusküsimuste lahendamine: 2010 a. restaureeriti kapitaalselt koguduse klaver, 

mis oli mööduva majandusaasta suuremaid rahalisi kulutusi. Raha remondi katteks saadi 

omavahenditest ja selleks tehtavatest eriannetustest. Juhatuse koosolekul arutati peamiselt 

jooksvaid majandusküsimusi. Lisaks teenistuste, igapäevase elu ja koolituste korraldamist. 

Tehtud majandamiskulude summad on läbi vaadanud ja kinnitanud juhatus oma igakuistel 

koosolekutel. 

3. Raamatupidamine: Raamatupidamises on kõik majandustehingud dokumenteeritud. 

Rakendatakse raamatupidamises üldkasutatavaid arvestuse põhimõtteid. On olemas vajalikud 

raamatupidamisregistrid, kuhu on kogutud kõik raamatupidamisele vajalikud algdokumendid ja 

tagatud nende säilitamine. 

4. Aastaaruanne: Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea 

raamatupidamistavaga ja Eesti raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud, ning 
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majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud. Rahavoogude aruandes on kõik põhitege-

vuse rahavood kajastatud. 

 

Kokkuvõtteks: 

2010. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja 

õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid 

seisuga 31.12.2010. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 

seisuga 31.12.2010. 

 

Kalmar Koit ja Veiko Vellend 
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Kontaktandmed 

 

 

Postiaadress: Vabaduse 32, 79806 Kohila, Raplamaa 

Telefon: +372 4832 108 

E-post:  kogudus@kohilakogudus.ee 

Koduleht:  www.kohilakogudus.ee 

Registrikood: 80205518 

Pank:  a/a 1120259031 Swedbank 

  a/a 10220106019011 SEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aastaraamatu koostas: Allar Haljasorg 


