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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 vaimulikud, juhatus ja tööharud 

Pastor: 

 Viljar Liht 

Diakonid: 

Sulev Liht  Allar Haljasorg Margus Tint  Argo Luik 

Helle Liht  Kristiina Krabi  Arne Roosild  Daniel Kant 

Harald Liht  Peeter Lokuta  Joel Võsu  Tõnis Kant 

Siilas Kask  Heldur Väljamäe 

Eelmise juhatuse volitused lõppesid vastavalt üldkoosoleku otsusele 06.03.2011. 

Äriregistri muutmiskanne jõustus 03.05.2011. 

Juhatuse esimees:    Juhatuse aseesimees: 

Sulev Liht     Allar Haljasorg 

Juhatuse liikmed: 

Viljar Liht  Votele Vellend  Eli Kõllo  Pille Havakats 

 Argo Luik  Joel Võsu  Peeter Lokuta  

Juhatuse koosseis vastavalt üldkoosoleku otsusele 06.03.2011. 

Äriregistri muutmiskanne jõustus 03.05.2011. 

Juhatuse esimees:    Juhatuse aseesimees: 

Sulev Liht     Allar Haljasorg 

Juhatuse liikmed: 

Viljar Liht Indrek Kant Kalmar Koit Maarja Liht  Meeli Pajula   

 Argo Luik Siilas Kask Lauri Ligi Margit Mandri   
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Eelmise revisjonikomisjoni volitused lõppesid vastavalt üldkoosoleku otsusele 06.03.2011. 

Revisjonikomisjoni esimees:  Revisjonikomisjoni liige: 

 Kalmar Koit    Veiko Vellend 

Revisjonikomisjoni koosseis vastavalt üldkoosoleku otsusele 06.03.2011 

Revisjonikomisjoni esimees:  Revisjonikomisjoni liikmed: 

 Margus Tint    Lii Peetsalu 

      Siret Sarapuu 

Juhatuse liikmete täiendavad vastutusalad: 

Sulev Liht   – välissuhted; 

Allar Haljasorg  – finantsjuhtimine, registripidaja, esindab kogudust Kohila Vallavolikogus; 

Argo Luik  – koosolekute protokollija, esindab kogudust Kohila Vallavalitsuses; 

Indrek Kant  – majandustoimkonna juhtimine; 

Siilas Kask  – laste- ja noortetöö; 

Kalmar Koit  – heli- ja videotehnika, IT; 

Lauri Ligi  – projektijuhtimine ja -rahastamine, raamatukogu, teavikute müük; 

Maarja Liht  – projektijuhtimine, kursuste, laagrite jms korraldamine, väikegrupid; 

Margit Mandri  – sotsiaaltöö ja hoolekanne; 

Meeli Pajula  – muusikatöö, meediasuhted, sh veebimeedia, reklaam; 

 

Tööorganite juhid ja ametiisikud 

Noortejuht:  Joel Võsu  Raamatupidaja: Eli Kõllo 

Koduleht:  Kadri Vilsoo 
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3. Pastori läkitus 

„„Mina olen A ja O,“ ütleb Issand Jumal, 

„kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline."“ 

Ilmutuse 1:8 

Armas Kohila kogudus! 

Aastat vahetades küsime me ikka: „Mis ootab meid ees?” Seda vastust me ei tea! 

Usurahvana võime aga kindlalt teada seda, KES ootab meid ees. See on meie Issand Jeesus 

Kristus, kes ütleb Mina olen alfa ja omega – selle aasta algus ja ka selle aasta lõpp, usalda mind 

ja järgne mulle ! 

 

Jeesus ütles kord oma jüngritele: „Mitte keegi teist ei küsi, kuhu sa lähed?” – 

Quo Vadis, Jeesus? 

Kas meie täna küsime, tehes oma aastaplaane, eelarveid, arengukavasid ...? 

Ehk palvetame: „Issand õnnista meie plaane ja meie ettevõtmisi ...?” 

 

Soovin endale ja kogudusele, et meie palve oleks: 

„Jeesus tahan Sulle järgneda, 

järgnen päevil, mööduvail. 

Kõik mu homsed Sulle teada on, 

Jeesus, Sina juhi mind!” 

 

Pastor Viljar Liht 
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4. Juhatuse tegevusaruanne 

Kohila Baptistikogudus on asutatud 1909. aastal. 

Koguduse põhieesmärk on Piibli õpetuse levitamine. 

Eesmärgi täitmiseks toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval, piiblitunnid ja 

palveteenistused kolmapäeviti ning palju muid üritusi nii koguduses kui ka väljaspool. 

Tegevusharudeks on pühapäevakool, noortetöö, sotsiaaltöö, palve- ja osadusgrupid, 

laulukoor, mitu muusikarühma ja muud. 

Koguduse palvelas toimusid 2011. a jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 11.00, 

kolmapäeviti algusega kell 19.00, noorteõhtud reedeti kell 19.00 ja iga kuu teisel 

pühapäeval jumalateenistused Kuimetsas. 

Jumalateenistused ja kõik koguduse majas samuti väljaspool korraldatavad koosolekud ja 

üritused on avatud kõikidele soovijatele. 

Koguduse tegevust rahastavad vabatahtlikud annetajad. Hoone remonti ja kontserte on 

toetanud kohalik omavalitsus. 

Koguduses oli 2011. a üks täis- ja üks osalise tööajaga töötaja. Palk brutosummas 10 274 

eurot. 

Juhatuse liikmetele ei ole töötasu makstud. 

2011. a suuremad sündmused: 

Suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus 

Emadepäev 

Kalmistupüha koos Õigeusukirikuga 

Koguduse suvelaager 

Sutlepa Baptistikoguduse külastamine 

Haapsalu Baptistikoguduse külastamine 

Lõikustänupühateenistus 

Jõuluootuse heategevusprojekt 

Jõulud 

 



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2011 

_____________________________________________________________________________________ 

8 

  

2012. a suuremad ettevõtmised: 

Töötegijate väljasõit 

Evangeelsete teenistuste sari 

Kalmistupüha koos Õigeusu kirikuga 

Võru Baptistikoguduse külastus 

Noorte seikluslaager ja English Camp 

Kristuspäeval osalemine 

Koguduse aastapäev 

Virrati sõpruskoguduse külastamine 

Soomes 

Suvelõpukontsert 

Alfa kursus 

Jõuluprojektid 

 

Noorteõhtud toimuvad igal reedel. Tegutseb noorte palvegrupp. Koos käiakse sportimas, 

suve- ja talvelaagrites, üle-eestilistel piiblipäevadel, seikluslaagris. Toimuvad perioodilised 

kohtumised teiste koguduste noortega. Eesmärgiks on olla usu, armastuse ja lootuse levitaja 

nüüdisajas. 

Pühapäevakoolis käis 20–30 last. 

2011. a võtsid lapsed osa laste piiblilaagrist, sisustasid emadepäeva teenistuse ja muud 

teenistused. 

 

Kohila Baptistikogudus on jätkuvalt tegev. 

Sulev Liht 
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5. Sündmused 2011 Kohila Baptistikoguduses 

Jaanuar 

  2  Uusaasta esimene jumalateenistus vendade tervitustega. 

  9  Jumalateenistus õdede tervitustega. 

16  Külas Laitse kogudus ja pastor Peeter Kuller. 

24  Pastor kohtub maavanemaga. 

 

Veebruar 

22  Pastor maavanema vastuvõtul seoses Eesti Vabariigi 93. aastapäevaga. 

24  Pastor osales vabariigi aastapäeva üritustel Tallinnas. 

28  Pastor osales Maavalitsuse kokkukutsutud koosolekul Märjamaal. 

 

Märts 

  6  Koguduse üldkoosolek. 

18–19 Liidu aastakonverents Tallinnas. 

20  Pastor teenis kaasa Tamsalu koguduses. 

 

Aprill 

  2  Keila koguduse Alfa kursus Kohilas. 

  3  Evangeelne teenistus. Jutlustasid Kertu ja Tiit Toots. 

  4  Igavikku lahkus Feliks Vahesalu. 

10  Evangeelne teenistus. Jutlustab Allan Kroll. Feliks Vahesalu matus. 

15  Alfakursuse piirkondlik seminar Kohilas koos Šveitsi külalistega. 

17  Evangeelne teenistus. Jutlustavad Aili ja Tõnis Roosimaa. Palmipuudepüha. 
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22  Suure reede jumalateenistus. 

24  Evangeelne teenistus. Jutlustas Allar Känd. Ülestõusmispüha. 

29–30 Noorte Piiblipäevad Pärnus. 

 

Mai 

  1  Kevadpüha jumalateenistus. Jutlustab Margus Kask. 

  7  Hoogtööpäevak. 

  8  Emadepäev. 

12  Ülistusteenistus Kohilas. 

15  Pastor Rapla koguduse noorteõhtul. 

22  Pastor Kalju koguduse evangeelsel teenistusel. 

27  EEKBK Liidu meeste palveõhtu Paides. 

 

Juuni 

  5  Pastor Laitse koguduses. 

  9  Pastor Petrulas teenistusel. 

11  Pastor osales Keila koguduse päeval. 

12  Nelipüha jumalateenistus. 

12  Pastor teenis kaasa Märjamaa Vabakoguduses. 

19  Kalmistupüha jumalateenistus Kohilas. 

23  Koguduse jaaniõhtu Laitses. 

25  Pastor Saaremaal, Vanamõisa puhkekeskuse avamisel. 

26  Pastor teenis kaasa Kuressaare koguduses. 
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Juuli 

8–10 EEKBK Liidu Suvefestival Mustvees. 

10  Vabaõhuteenistus Kohilas. 

17  Koguduse väljasõit Sutleppa. 

29–31 Koguduse laager Nuutsakul. Ristimine. 

 

August 

12  Pastor EELK noortelaagris sõnumit jagamas. 

14 Koguduse 102. aastapäev. Jutlustas pastor Gunnar Mägi. Uute liikmete 

õnnistamine. 

19–20 Pastoriperede laager Nuutsakul. 

21  Pastor Eesti Kristliku Nelipühikiriku 20. aastapäeval Tallinnas. 

 

September 

21  Pastor Kõrgema Usuteadusliku Seminari avaaktusel Tartus. 

25  Pastor Haapsalu Baptistikoguduses. 

25  Koguduse koor Haapsalus evangeelsel teenistusel „Kui mu rahvas ...”. 

 

Oktoober 

  2  Iisraeli hommik. Jutlus Peeter Võsu. 

  9  Lõikustänupüha. 

12  Ülistusteenistus Kohilas. 

13  Pastor Püha Vaimu teenistusel Jõgeval. 
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November 

11  Koguduse töötegijad GLSi juhtimiskonverentsil Tallinnas. 

13  Isadepäev. Jutlustas Goran Strömberg, tervitas vallavanem Heiki Hepner. 

  Pastor Viljar pälvis  Kohila valla aasta isa tiitli. 

18–19 Pastorite päevad Tartus. 

27  Advendihommik. 

29  Mentorluse seminar Kohilas. 

 

Detsember 

  2  Pastor osales Liidu presidendi pidulikul vastuvõtul Nõmme koguduses. 

  4  II advendi teenistus. Laste õnnistamine. Uue liikme õnnistamine. 

  7  Ülistusteenistus Kohilas. 

11  Pastor evangeelsetel teenistustel Pärnus. 

12–14 Laste advendietendused Kohilas. 

21  Jõuluootuspäev Kohila alevis. Jõulumaja. Näidend. Jõulurahu väljakuulutamine. 

24  Püha jõuluõhtu jumalateenistus. 

25  I jõulupüha jumalateenistus. 

31  Vana-aastaõhtu jumalateenistus. 
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6. Kohila Baptistikoguduse Kuimetsa-Harmi osakonna tegevus 2011 

Kohila koguduse Kuimetsa osakonna nimekirjas oli 2011. a lõpus ametlikult 7 inimest. 

Nendest ainult 4 on kaasas igakuistel koosolekutel ja 2 on praeguseks ajaks liitunud Oleviste 

kogudusega. 

2010. aasta koosolekutel oli osalejaid 20–30, kellest enamik oli teistesse kogudustesse ja 

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

Augustikuus jäi koosolek ära Kohila koguduse aastapäeval osalemise tõttu. 

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

Järvakandis. 

Märtsis külastas nii Kuimetsa osakonda kui ka Kohilat vend Juha Norolampi meeskonnaga 

Soomest. 

Juunikuus korraldasime koos soome usklike grupiga (eesotsas Juha Norolampiga) 

koosolekute sarja Saaremaa mitmes koguduses. 

Koguduse 109. aastapäeva koosolek juulikuus toimus vabaõhuteenistusena. Külalisena 

teenis vend Heiki Metsamaa Kuressaare Siioni kogudusest. 

Augustikuus oli taas külas vend Juha Norolampi meeskonnaga. Korraldasime 

nädalavahetusel koosolekuid nii Kosel, Kohilas kui ka osakonnas. 

Detsembrikuu teisel nädalavahetusel oli taas külas vend Juha Norolampi meeskonnaga. 

Ülistus- ja palveteenistus toimus reede õhtul Kohilas. Laupäeval olime nende külalistega 

koos teenimas nii Rakveres kui ka Tapal. Pühapäeval olime samuti nendega kaasas teenimas 

Sakussaare metodisti koguduses. 

Teise jõulupüha teenistus toimus koos jõululõunaga. 

Ülle ja Votele Vellend 
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7. Noortetöö 2011 Kohila Baptistikoguduses 

• Noori käib meil reedeti noorteõhtutel keskeltläbi 40–50. Kolmapäevases osadusgrupis 

on meid koos 6–20. Mõlemad kohad on sellised, kuhu noored julgevad tulla ja ka oma 

sõpru kaasa kutsuda. Peaaegu iga kord on noorteõhtul keegi uus.  

• Kui varem toimus igal kolmapäeval noorte osadusgrupp Võsude kodus, siis nüüd on 

kolm osadusgruppi, millest üks koguneb kohvikus Omamoodi, teine Ardo Roosilla kodus 

ja kolmas Tallinnas Greete Lihti kodus. Osadusgrupid on mõeldud paljunema ja olema 

avatud kõigile, kes tahavad Jumalat rohkem tundma õppida. Peale selle käime kaks 

korda kuus Võsude kodus noortetiimi ja mõne juhiandega noorega. Koduses osaduses 

uurime olulisi väärtusi ja õpime Jumalat paremini tundma. Seda teeme niisuguste 

meetodite abil, mis õpetavad uuritut praktikas kasutama ega anna pelgalt teadmisi. 

• 4.–6. märtsil 2011 käisid tiimiliikmed noortejuhtide konverentsil Põlev Pirn. 

• Tegime noorteõhtute jaoks reeglitega plakati, et kõik mõistaksid, mis on õige ja mis vale. 

Reeglid olid järgmised: 

o Me ei mõnita ega alanda üksteist 

o Me ei viibi noortekal alkoholijoobes 

o Me ei suitseta koguduse territooriumil 

o Me ei hüppa välja teise korruse aknast 

o Me ei lõhu koguduse vara 

o Me ei sega teisi programmi ajal 

o Noortekale tuleme vanuses 12–25 (noortetiim võib teha erandeid) 

• Noorteõhtutel oleme rääkinud sellistel teemadel nagu kriitika; suhted; sõnadel on vägi; 

kas ma jään üksi?; kasutusjuhend (Piibel); otsuste tegemine; mis on kristlus?; vabatahtlik 
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töö; radikas (radikaalsus, tunnistused); hind ja väärtus; tsivilisatsioon; võta vabalt! 

(eelarvamused); who’s the boss (autoriteedid); miks juhtuvad halvad asjad?; truudus 

(miks on vaja ühte meest/naist); mõjutatav?; kuidas käituda vihasena;, tutvused 

Internetis; minapilt, kas sa kuuled? Peale selle on olnud tunnistuste õhtuid. 

• Käisime noortega uisutamas, Megazone’is, Piiblipäevadel, Hageris toimus talendiõhtu 

• Korraldasime stiiliõhtu, filmiõhtu ja ülistusõhtu. 

• Talvel rookisid noored vabatahtlikult Kohila lastepargis lund. 

• Suvel toimus Norra mägedes seikluslaager pealkirjaga „Muudetud elu”, millest võttis osa 

umbes 20 noort. Paljud õppisid seal Jumalat veel enam tundma ning see oli hea aeg 

meile kõigile. 

• Suvel toimus veel ka English Camp teemal „Kokkupõrge”, kus neli noort tegid 

esmakordselt oma otsuse Jumala kasuks ning paljud uuendasid ja värskendasid oma 

suhet Jumalaga. 

• Kohtuti Saku ja Nõmme noortega.  

• Kevadel käisid noored Riias Sexual Revolution üritusel, kus räägiti seksuaalsest 

puhtusest. Seal said noored Püha Vaimuga täidetud. 

• Sügisel korraldasime ürituse sarjast „Serve the City” (meie variandis “Serve the Kohila”). 

Sellel päeval said kõik Kohila inimesed end Interneti kaudu registreerida eri 

projektidesse (Hageri hooldekodu, Katikodu, kalli-ralli, tänulikkuse komitee, fotograafid) 

ning minna vabatahtlikuna lihtsalt inimesi teenima. Hageri hooldekodus suheldi ja lauldi 

koos eakatega, Kati kodus mängiti koos sealsete elanikega, kalli-ralli tiim jagas tasuta 

kallistusi Kohila peal (see tõi nii mõnelegi inimesele pisara silma, kui neid üle pika aja 

kallistati), tänulikkuse komitee kirjutas stiilse ja siira tänukirja Kohila vallavalitsusele 

tänuväärse töö eest ning fotograafid jäädvustasid kõik projektid oma kaamerasse. Üritus 

oli väga populaarne ning sellest ei võtsid osa nii noored kui ka mõni keskealine inimene. 
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Osalejad soovisid taolist ettevõtmist veel korrata. Ürituse peamine eesmärk oli saada 

häid kontakte valla inimestega ja teha nendega koos midagi head. 

• Noored osalesid ka koguduse jaaniõhtul Laitses ja väljasõidul Noa-Rootsi. 

• Koguduse laagris (30.07.2011) sai ristitud üks noor – Steffi Viita 

• 3.08.2011 ristiti viis noort: Elisabeth Pikker, Kreete Ossipov, Carmen Apsolon, Kalle 

Silmer ja Rauno Reins. 

• 14.12.2011 said ristitud Geete Talas ja Kristiina Babtšenko. 

2011. aastal olid noortetiimis järgmised inimesed: 

Joel Võsu  Greete Liht Rasmus Liiv  Elisabeth Pikker Siilas Kask 

Veronika Võsu Maiu Kant Kreete Ossipov Maris Õigemeel 

Anne Silmer Steffi Viita Ardo Roosild  Risto Niinemets  

Paar lugu, mida Jumal noorte eludes teinud on 

• Üks noortest, kes ristitud sai (Kristiina Babtšenko) on meie koguduses juba ammu käinud 

– alates pühapäevakoolist kuni nüüdsete noorteõhtuteni välja. Kuid ühel argipäeval 

pärast kooli otsustas ta, et tahab oma elu nüüd kindlalt Jumalale anda. Ta käis Joel ja 

Veronika Võsu korteri ukse taga, kuid keegi ei vastanud. Veidi aja pärast oli ta loobumas 

ja hakkas kodu poole jalutama, kui märkas Joeli parasjagu autoga kodu poole sõitmas. 

Selle peale ta sõna otseses mõttes jooksis autole järele ja hüüdis kõva häälega: „Joel, 

Joel!”. Joel parkis siis auto ära ja küsis, et mis lahti on. Tüdruk avaldaski soovi oma elu 

Jumalale anda ning nad palvetasid sealsamas autos ning sellest ajast saati on see tüdruk 

kristlane. ☺ 

• Üks meie noortest kaotas oma mobiiltelefoni ära ja ta palvetas väga siiralt, et Jumal 

aitaks tal  selle tagasi saada. Üsna pea sai ta telefonikõne ning selgus, et justkui 

juhuslikult oli keegi Kohila inimene selle rongist leidnud ja telefonis nimesid sirvides 
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mõistis, et see on kellegi Kohila kooli õpilase telefon. Kuna leidja oli valinud siis nimede 

alt „emme” ja teatanud leitud esemest, saigi meie noor oma mobiili tagasi. Rongiga 

sõidab ju iga päev sadu võõraid inimesi ja väga lihtsalt oleks võinud keegi selle ära 

varastada, aga Jumal juhtis just Kohila inimese selle telefonini. ☺ 

• Ühel inimesel meie noortetiimist oli kõhus päris suur tsüst. Paljud meie tiimist ja üldse 

kristlased palvetasid selle probleemi pärast ja üsna pea arsti juurde minnes avastati, et 

tsüst on kadunud. ☺ 

• Kuna käsitlesime alles hiljuti osadusgrupis perekonna teemat, siis kutsusime noori üles 

tegema midagi täiesti uudset ja ootamatut oma perekonnas – midagi niisugust (head), 

mida varem pole tehtud. Üllatusime, kui julged on noored. Näiteks ütles üks tütarlaps 

oma emale esimest korda elus, et ta armastab teda. Tema peres ei öelda selliseid sõnu. 

Ema oli väga üllatunud ning vastas samaga. Üks teine tüdruk kirjutas esimest korda oma 

vennale, et too on talle nii kallis. Vend oli väga-väga üllatunud ning tuli selle peale 

jõulude ajal oma õde esimest korda kallistama. Üks poiss otsustas teha head ja koristas 

kolm tundi kööki. Ema kahjuks tulemust ei märganudki, aga selle eest vend oli küll 

üllatunud. ☺ 

Igatahes liigutasid need lood meie südameid ja lahe on vaadata, et noored julgevad teha 

radikaalseid tegusid koos Jumalaga. 

Veronika ja Joel Võsu 
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8. Lastetöö 2011 Kohila Baptistikoguduses 

Aastal 2011 toimusid pühapäevakooli tunnid kahes rühmas. Kooliealiste rühmas osales kokku 

16 last, igal nädalal käis kohal 5–7 last, kellest enamik on kogudusega seotud (vanemad on 

koguduse liikmed). Eelkooliealiste rühmas käis kokku 16 last, igal nädalal käis kohal 6–10 last, 

kõik on kogudusega seotud. 

Suve alguses toimus pühapäevakooli väljasõit Siimu tallu, seal osales u 15 last. 

Sügisel toimus kaks lastepidu (oktoobri ja novembri esimesel pühapäeval kell 15), kus osales 

kokku u 10 last väljastpoolt kogudust (lastepeol osales kõiki lapsi kokku u 30). 

Oktoobris toimunud üle-eestilisel lastepäeval Tallinnas osales meie kogudusest 20 last. 

Pühapäevakooli õpetajad aastal 2011: 

Juht: 

Siilas Kask 

 

Eelkooliealised lapsed (3–6):    Kooliealised lapsed (7–12): 

 Kristina Selde       Kärt Kask  

 Senta Ritsbek      Lii Peetsalu 

 Kristiina Krabi      Lii Lainvoo 

 Pille Nurm      Merle Niinemets 

        Mattias Liht 

 

 

Siilas Kask 
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9. Muusikatöö 2011 Kohila Baptistikoguduses 

Kohila kogudus on rikas muusikat tegevate inimeste poolest. Peaaegu igal jumalateenistusel 

kõlavad laulud erisuguste koosseisude esituses ja kogudus laulab kaasa nii traditsioonilisi 

kirikulaule kui ka tänapäevaseid kiituslaule. 2011. aasta muusikategevusest toome esile vaid 

mõned eredamad hetked. 

Veebruaris teenisid meid muusika ja sõnaga külalised Laitse kogudusest. Suve algul tegime 

vastu-külaskäigu Laitsesse, kus laulis meie koguduse koor Kadri Vilsoo juhatusel. 

Reedel, 15. aprillil toimus Kohila koguduse ruumides Alfa kursuse visiooniseminar, kus ülistust 

juhatas koguduse ülistusgrupp. 

Kevadistest esinemistest võib esile tuua koori tsükli ülestõusmispühadel. Suvel kõlab koguduse 

teenistustel enamasti üldlaul. Nii koguduse jaaniõhtul Laitses kui ka suvelaagris Nuutsakul lauldi 

ühislaule ülistusbändi eestvedamisel. 

Koguduse 102. aastapäevaks õppisime kooriga suure osa Jimmy ja Carol Owensi muusikatsüklist 

„Kui mu rahvas” (If My People Will Pray). Seda muusikali lauldi 1990ndate alguses mitmel pool 

Eestis, üks suursündmusi oli Kaarli kirikus 1990. aastal ja see haakus tollase ärkamisliikumisega. 

Esitasime selle tsükli laule koos vahetekstidega koguduse aastapäeval, 14. augustil. Dirigeeris 

Kaia Väljamäe, klaveril Meeli Pajula ja süntesaatoril Triin Kasemaa. 

Suve lõpul, 25. septembri õhtul kandsime sama teose ette ka Haapsalu baptistikoguduses, kus 

peeti eri koguduste ühine tänuteenistus. See pühapäevaõhtune koosolek kujunes eriliseks 

õnnistusrikkaks osaduseks, saime ühiselt Jumalat ülistada ja paluda õnnistust Läänemaa 

koguduste juhtidele eri konfessioonidest. 

20. augustil toimus Haapsalus Missio raames üle-eestiline Eesti Vabariigi 20. taasiseseisvumis-

aastapäeva suursündmus „Laul ja vabadus”, kus Merle Libliku kokku pandud ühendkooris 

laulsid ka Kohila koguduse inimesed. 
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2011. aastal sai alguse (õigemini sai hoo sisse) ka ülistusõhtute sari, mis loodetavasti saab heaks 

traditsiooniks. Reedel, 13. mail toimus suur ülistusteenistus, kus ülistust juhatasid Hannes 

Nõlvaku ülistustiim ja noored. Kolmapäeval, 12. oktoobril toimus samuti ülistuse ja kiituse 

teenistus, seekord külalistega Tallinnast, kes koos Kohila koguduse instrumentaalansambliga 

moodustasid ühise ülistusmeekonna. Peale mainitud koosolekute on olnud visiooni- ja 

pühendusteenistusi külalistega, kus ülistuseks ja muusikaliseks palveks on rohkem aega kui 

tavapäraselt. Plaanime ka edaspidi korraldada kolmapäevaste piibli- ja palveringide kõrval ka 

ülistus- ja Püha Vaimu värskenduse teenistusi, kus koguduse ja/või külalistega saame võtta 

enam aega Issanda kiitmiseks, palveks, tänuks ja osaduseks.  

Iga aasta oktoobri esimesel pühapäeval tähistab kogu maailma kristlaskond palvepäeva 

Jeruusalemma rahu eest. Ka meie koguduses oli 2. oktoobril Iisraeli hommik, kus lauldi 

heebreakeelseid ülistuslaule ja esitati palju juudipärast muusikat. Külas oli Margit Prantsus, kes 

klaveri saatel laulis messiaanlikke kiituslaule. Oli erakordne võimalus kuulata ka Jeruusalemma 

ainetel loodud heliteoseid muusikutest vendade interpretatsioonis – meile esinesid Juhan Palm-

Peipman viiulil ja vioolal ja Henri Peipman (Sydney) klaveril. 

Igavikupühal, 20. novembril laulis noortest koosnev ansambel Pille Liivi juhatusel Piret Ripsi 

tsüklit „Hingedemaa kellad”. 

Jõuluaeg oli muusikatöö tegijate jaoks tihe. Jõuluootuspäeva õhtul alevi keskväljakul laulsime 

kooriliikmetega kolm jõululaulu. Jõululaupäeval laulis koguduse koor, dirigent Kaia Väljamäe, 

klaveril Triin Kasemaa, viiulil Liis-Helena Väljamäe. Esimesel jõulupühal oli interaktiivne pere-

teenistus, kus musitseerisid koguduse perekonnad. Vana-aastaõhtu teenistust rikastasid 

gospellikud vahepalad. 

Pühapäevaseid teenistusi on muusikaga sisustanud nii noored kui ka vanad, nii uued kui ka 

staažikamad muusikakollektiivid. Ka pühapäevakooli töö haakub koguduse muusikalise 

tegevusega ja lapsed on olnud aktiivsed koguduse muusikategevuses. Emadepäeval laulsid 

koguduse mudilased Karin Nõlvaku juhtimisel ning isadepäeval rõõmustas kogudust Kaia 

Väljamäe kokku pandud ja eri põlvkondi hõlmav ansambel nimega Isad ja Pojad. 
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2010.–2011. aasta jooksul on tavapärased kindlakskujunenud ansamblid asendunud pigem 

eksperimentaalsete ja uudsete gruppidega, st oleme valinud eelkõige inimesi, kes teenistuse 

muusikalise osa eest vastutavad ja muusikagrupi kokku panevad. Juhid on vahetunud ja igaüks 

on ise sobiva koosseisu kokku pannud ning esitanud teenistusel vahepalu ja juhatanud ülistust. 

Aeg-ajalt tuleb kokku mõni vana kollektiiv, kes kunagi ammu tegutsenud ja sisustab teenistuse 

(nt Vanad Noored vms). Ka koguduse segakoor ei tegutse regulaarselt, vaid n-ö projektipõhiselt 

ja kogu repertuaar õpitakse ära vahetult enne esinemist. Koor laulab tavaliselt paar-kolm korda 

aastas – ülestõusmis- ja jõulupühade ajal ning koguduse aastapäeval, võimaluse korral veel 

mõnel tähtsamal sündmusel. Peame tähtsaks ka kogudusest välja minemist, evangeelsetes 

projektides osalemist ja vajaduse korral ka teistes kogudustes muusikaga kaasa aitamist. 

Meeli Pajula 
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10. Liikmeskond 

Kohila Baptistikogudusel on 31.12.2011 seisuga 179 liiget: 124 naist ja 55 meest. 

 

Tabel 10.1 Kohila Baptistikoguduse liikmete arv 2000–2011 

Liikmeskonnast moodustavad naised 69% ja mehed 31%. 

 

Tabel 10.2 Kohila Baptistikoguduse liikmete sooline jaotus 2000–2011 
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Koguduse liikmeskond suurenes 2011. aastal 10 inimese võrra, 8 naise ja 2 mehe võrra. 

 

Tabel 10.3 Kohila Baptistikoguduse liikmete muutused 2011 

Kogudusel on 50 sõpra, kes ei ole koguduse liikmed, kuid osalevad jumalateenistustel. 

 

Tabel 10.4 Kohila Baptistikoguduse vanuseline jaotus 2011 

Koguduses on 50 liiget vanemad kui 61 aastat, 94 liiget vanuses 31 kuni 60 aastat ja 35 liiget 

nooremad kui 30 aastat. Liikmete keskmine vanus: 47 aastat, 9 kuud ja 11 päeva. 

Allar Haljasorg 
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11. Raamatupidamise aastaaruanne 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon. 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2011. 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 2011. a majandusaasta aruandes. 
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12. Bilanss 

(eurodes) 
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13. Tulemiaruanne 

(eurodes) 
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14. Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 
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15. Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 
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Revisjonikomisjoni arvamus Kohila Baptistikoguduse 2011 

majandusaasta aruande kohta 

 

 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2011 kuni 31.12.2011 

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 11-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees Sulev 

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

Kant, Lauri Ligi, Kalmar Koit, Siilas Kask, Margit Mandri, Maarja Liht, Meeli Pajula ja pastor Viljar 

Liht. Juhatuse koosolekud toimusid üks kord kuus, v.a detsembris ehk siis 11 korda 2011. a 

jooksul. Kohila BK majandustegevuse aluseks on aasta eelarve. 

2. Majandusküsimuste lahendamine. 2011. aastal  suuremaid rahalisi kulutusi ei tehtud. 

Juhatuse koosolekutel arutati peamiselt jooksvaid majandusküsimusi ning 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 mittetulundusühingu arvestuse põhimõtteid. 

On olemas vajalikud raamatupidamisregistrid, kuhu on kogutud kõik raamatupidamisele 

vajalikud algdokumendid ja tagatud nende säilitamine. 
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4. Aastaaruanne. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea 

raamatupidamistavaga ja Eesti raamatupidamise toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning 

majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 

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

põhitegevuse rahavood kajastatud. 

 

 

Kokkuvõtteks 

 

2011. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja 

õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid 

seisuga 31.12.2011. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 

seisuga 31.12.2011. 

 

Revisjoni komisjoni esimees:  

Margus Tint 

Revisjoni komisjoni liikmed: 

Lii Peetsalu 

Siret Sarapuu 
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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 
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Aastaraamatu koostas:  

Allar Haljasorg 

Keeletoimetaja:  

Meeli Pajula  

Fotod:  

kaanefoto ja fotod koguduse sündmustest (lk. 12; 21) – Anett Haljasorg 

fotod noortest (lk. 17) – Kohila koguduse noored 


