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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 ainus ja täiesti piisav lunastus 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 pea on Kristus, võivad ilma 

vahetalitajata pöörduda Jumala poole ja vastutavad isiklikult 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:     Pastori ordinatsioon: 

Viljar Liht     Allan Helde 

 

Diakonid: 

Sulev Liht  Allar Haljasorg Margus Tint  Argo Luik 

Helle Liht  Kristiina Krabi  Arne Roosild  Daniel Kant 

Harald Liht  Heldur Väljamäe  Peeter Lokuta  Tõnis Kant 

Siilas Kask   

 

Juhatuse koosseis 06.03.2011 üldkoosoleku otsuse järgi 

Juhatuse koosseis muutus 03.03.2012 üldkoosoleku otsusega, kui Lauri Ligi taandas end 

juhatusest ja uueks juhatuse liikmeks kinnitati Allan Helde. 

Juhatuse esimees:    Juhatuse aseesimees: 

Sulev Liht     Allar Haljasorg 

Juhatuse liikmed: 

Viljar Liht Allan Helde Kalmar Koit Maarja Liht  Meeli Pajula   

 Argo Luik Siilas Kask Indrek Kant Margit Mandri   

 

Revisjonikomisjoni koosseis, kinnitatud 06.03.2011 üldkoosoleku otsusega 

Revisjonikomisjoni esimees:  Revisjonikomisjoni liikmed: 

 Margus Tint    Lii Peetsalu 

      Siret Sarapuu 
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Juhatuse liikmete lisavastutusalad: 

Allan Helde  – välissuhted: Gruusia; 

Sulev Liht  – välissuhted: Rootsi; 

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

Argo Luik  – koosolekute protokollija, esindab kogudust Kohila Vallavalitsuses; 

Indrek Kant  – majandus ja haldusjuhtimine; 

Siilas Kask  – laste- ja noortetöö; 

Kalmar Koit  – heli- ja videotehnika, IT; 

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

Margit Mandri  – sotsiaaltöö ja hoolekanne; 

Meeli Pajula  – muusikatöö, meediasuhted, sh veebimeedia, reklaam; 
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3. Pastori läkitus 

 

Armas Kohila kogudus! 

Eesti ajaloos tuntud ühiskonnategelane ja vaimulik Jakob Hurt on öelnud: „Ärgem kartkem teha 

uuel aastal uusi asju! Ning ka vanu asju uuel moel.” Kas sa oled valmis tegema midagi uut 2015. 

aastal? Või vanu asju natuke teistmoodi? 

Me oleme inimesed ja soovime käia mööda sissetallatud rada, sest selles on teatud turvalisus. 

Traditsioon on üks kindel asi, uuendused aga tähendavad sageli riski ja tavarutiinist välja 

astumist. Öeldakse nõnda, et on rumalus teha päevast päeva ja aastast aastasse samu asju, aga 

oodata uusi ja teistsuguseid tulemusi. Miski peaks muutuma. 

Johannese evangeeliumi 21. peatükist leiame loo, kus jüngrid on peale suuri ja vapustavaid 

sündmusi läinud tagasi oma sissetallatud radadele – sissepüütud kohtadele Galilea järvel, sest 

see pidanuks andma kindla tulemuse. Ometi ei saanud nad seekord mitte midagi. Siis märkavad 

nad kaldal seismas ülestõusnud Jeesust, kes neilt küsib: „Lapsukesed, kas teil on midagi 

leivakõrvaseks?” Kui nad tunnistavad oma tühjust, siis annab Jeesus neile nõu heita noot 

paremale poole paati. Jeesuse sõnu usaldades saavad nad 153 suurt kala. 

Ärgem kartkem teha vanu asju uut moodi! 

Kallid, see mida me igatseme kätte saada võib olla lähemal, kui me arvame! Tühjust ja õnnistust 

lahutas selles loos vaid paadi laius. 

Me arvame sageli, et kõik suur ja kaunis juhtub meist kaugel. Jumala imed ja tunnustähed ning 

vaimulikud ärkamised leiavad aset seal, kus meid ei ole. Kuid tihtipeale me ei teagi, et 

needsamad õnnistused võivad olla meile väga ligidal. Vaja on vaid kuulda Issanda häält ja 

usaldada teha midagi teistmoodi, kui tavarutiinis ollakse harjunud tegema. Soovin meile avatust 

uuteks Issanda antud ülesanneteks ja proovikivideks 2015. aastal. 

 

Viljar Liht 

Kohila Baptistikoguduse pastor 
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4. Juhatuse tegevusaruanne 

Kohila Baptistikogudus on asutatud 1909. aastal. Koguduse põhieesmärk on Piibli õpetuse 

levitamine. Eesmärgi täitmiseks toimub jumalateenistus igal pühapäeval, piiblitund või 

ülistus- ja palveteenistus kord kuus kolmapäeviti, osadusgrupid igal nädalal ning muud 

üritused nii koguduses kui ka väljaspool. Tegevusharud on pühapäevakool, noortetöö, 

sotsiaaltöö, palve- ja osadusgrupid, laulukoor, mitu muusikarühma jm. 

Koguduse palvelas toimusid 2014. aastal jumalateenistused (igal pühapäeval algusega kell 

11), noorteõhtud (reedeti kell 19) ja kodugrupid (töönädala jooksul). Jumalateenistused ja 

kõik koguduse majas, samuti väljaspool korraldatavad koosolekud ja üritused on avatud 

kõikidele soovijatele. Regulaarselt kord kahe kuu jooksul toimus jumalateenistus Hageri 

hooldekodus. Koguduse tegevust rahastavad vabatahtlikud annetajad. Hoone remonti ja 

kontserte on toetanud kohalik omavalitsus. 

Pastori kohuseid täitis kuni septembrikuuni Allan Helde, 5. oktoobri üldkoosolekul valiti 

koguduse pastoriks viieks aastaks Viljar Liht. 

Koguduses oli 2014. aastal üks täisajaga töötaja. Palk brutosummas moodustas 6669 eurot. 

Juhatuse liikmetele ei ole töötasu makstud. 

 

2014. aastal toimunud suuremad sündmused 

Kohila valla koguduste allianssteenistus; 

lipuheiskamine Eesti Vabariigi 

aastapäeval; 

Toidupanga projekt; 

Suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus; 

„Teeme ära!” projektis osalemine; 

kalmistupüha koos õigeusukirikuga; 

lastelaager Riguldis; 

noortelaager; 

koguduse suvelaager Nuutsakul; 
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koguduse 105. aastapäeva kontsert; 

koguduse 105. aastapäev; 

pastori valimine; 

Pärnu Immaanueli koguduse külastus; 

advendikontserdisari „Päris jõulud”; 

jõuluprojektid- ja teenistused. 

2015. aasta suuremad ettevõtmised 

Eesti Vabariigi aastapäeval 

lipuheiskamine; 

Toidupanga projekt; 

suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus; 

„Teeme ära! ” projektis osalemine; 

kalmistupüha koos EAÕK Angerja 

Issanda Taevaminemise kogudusega; 

koguduse jaaniõhtu; 

lastelaager; 

koguduse suvelaager; 

koguduse aastapäev; 

suvekontsert; 

Alfa kursus; 

advendi- ja jõuluprojektid. 

 

Pühapäevakoolis käis u 15–20 last. 2014. aastal võtsid lapsed osa suve- ja päevalaagrist ning 

sisustasid emade- ja isadepäevateenistuse. 

Noorteõhtud toimuvad reedeti. Tegutseb noorte palvegrupp. Koos käiakse sportimas, suve- 

ja talvelaagrites, üle-eestilistel piiblipäevadel ning laagrites. Noored kohtuvad sageli 

eakaaslastega teistest kogudustest. Eesmärk on olla usu, armastuse ja lootuse levitaja 

nüüdisajas. 

 

Sulev Liht 

juhatuse esimees 
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5. Sündmused 2014 Kohila Baptistikoguduses 

 

 

Jaanuar 

06.01 – Kohila valla koguduste allianssteenistus. Jutlustas Jüri Vallsalu 

13.01 – hommikupalvus Kohila mõisakoolis 

19.01 – jumalateenistus Hageri hooldekodus 

29.01 – Põhja- ja Kesk-Eesti koguduste piirkondlik palveteenistus Kehras 

 

 

Veebruar 

03.02 – Allan Helde kohtus Rapla maavanema nõupäeval koguduste juhtidega 

09.02 – musitseeris perekond Meibaum 

09.02 – koguduse tänuõhtu  

24.02 – päikesetõusul lipuheiskamine Kohilas Vabadussõja ausamba juures  

24.02 – Allan Helde osales EELK Rapla kirikus aastapäevajumalateenistusel 

 

 

Märts 

02.03 – koguduse üldkoosolek 

09.03 – jumalateenistus Hageri hooldekodus 

16.03 – koguduse pühapäevakooli visioonipäev Kohila mõisakoolis 

21.-22.03 – EEKBK Liidu aastakonverents Tartus 
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Aprill 

12.04 – naiste kevadpäev Tartu Kolgata koguduses 

13.04 – jutlustas Priit Pesur 

17.04 – suure neljapäeva jumalateenistus lastele 

18.04 – suure reede jumalateenistusel laulis koguduse segakoor 

20.04 – ülestõusmispühade jumalateenistusel laulis koguduse segakoor 

29.04 – Põhja- ja Kesk-Eesti piirkonna koguduste palveteenistus Paides 

 

Mai 

01.05 – talgupäev koguduses 

03.05 – talgupäev „Teeme ära!” 

04.05 – jumalateenistus Hageri hooldekodus 

19.05 – hommikupalvus Kohila mõisakoolis 

24.05 – meeste palvepäev Keilas 

25.05 – Jutlustas Jaan Bärenson. Külas käis Eesti Piibliselts. Koguduse liikmed andsid oma 

panuse käsikirjalise Piibli ilmumisele 

 

Juuni 

06.-08.06 – noorte piiblipäevad Tallinnas 

13.-16.06 – koguduse lastelaager Riguldis 

22.06 – kalmistupüha EAÕK Angerja koguduses, jutlustas Mattias Palli 
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Juuli 

11.–13.07 – EKBK Liidu suvefestival Saaremaal 

13.07 – kogudus jälgis jumalateenistuse otseülekannet Pildiraadio vahendusel 

25.–27.07 – koguduse laager Nuutsakul 

 

August 

09.08 – koguduse 105. aastapäevale pühendatud vabaõhukontsert 

10.08 – koguduse 105. aastapäeva jumalateenistus. Laulis Pärnu Immanueli segakoor ja 

jutlustas Joosep Tammo 

24.08 – Muusikat tegi Ott Indermitte, pühapäevakooli sõnumit jagas Kerli Indermitte 

 

September 

04.09 – koguduslik vastuvõtt Viljarile ja Piiale Tallinna lennujaamas 

14.09 – jumalateenistus Hageri hooldekodus 

14.09 – osadusõhtu „Meie aasta Kanadas” 

28.09 – koguduse koor Keila koguduse aastapäeval 

28.09 – Viljar Liht teenis kaasa Kuressaare Siioni koguduses 

 

Oktoober 

06.10 – hommikupalvus Kohila mõisakoolis 

14.-16.10 – lasteaiahommikud palvelas 

19.10 – Viljar Liht teenis kaasa hõimurahvaste jumalateenistusel Tallinnas, Jaani kirikus 

29.10 – Piirkondlik palveteenistus Raplas 
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31.10 – koguduse inimesed külastasid Riigikogu ja Pika Hermanni torni ning kohtusid 

parlamendiliikme Andrus Saarega 

November 

09.11 – isadepäeva teenistus, viie lapse õnnistamine 

09.11 – jumalateenistus Hageri hooldekodus 

13.-14.11 – pastorite päevad ja GLS konverents Tallinnas 

19.11 – vaimuliku värskenduse teenistus, jutlustas Allan Kroll 

23.11 – teenistusel jutlustas Göran Strömberg 

29.11 – koguduse kooripäev Eli ja Enok Kõllo juures 

30.11 – koguduse väljasõit Pärnu Immaanueli kogudusse 

 

Detsember 

01.12 – mõisakooli advendihommik 

07.12 – Viljar Liht jutlustas Kuressaare Siioni kirikus 

13.12 – jõuluootusõhtu puudust kannatavatele peredele 

14.12 – kontsert „Päris jõulud” Tohisoo mõisas 

20.12 – kontsert „Päris jõulud” Kohila mõisas 

24.12 – jõulujumalateenistus, kontserdikava esitas koguduse segakoor 

25.12 – koguduse jõulupuu 

26.12 – kontsert „Päris jõulud” Hageri hooldekodus 
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6. Noortetöö 2014 Kohila Baptistikoguduses 

 

Kohila koguduses toimusid noorteõhtud või noorte kodugrupid reede õhtuti kell 19. 

Tavaliselt olid kohal umbes kümme noort, vahel rohkem, mõnikord vähem. Toimusid ka 

filmiõhtud ja lauamänguõhtud. 

Kuni juunini, noortetöö hooaja lõpuni kuulusid tiimi Hanna Kristiina Liht, Koit Helde, Maiu 

Kant, Liisbet Kuutok ja noortejuht Mattias Liht. 

2014. aasta algas koos Jõgeva koguduse noortega korraldatud aastavahetuspeoga. Üritus 

leidis aset koguduse ruumides. Tulijaid oli Kohilast, Jõgevalt, Raplast ja Tallinnast, kokku 

umbes 40 noort. 

Veebruaris osales noortetiim noortejuhtide konverentsil Põlev Pirn, mille selleaastane 

teema oli „Kuulus tundmatu” ja „Issand, näita meile Isa ja me jääme rahule!”. 

1. juunil toimus koguduse aias noortehooaja lõpetamine. Noorteõhtu teema oli „Suve võlud 

ja valud” ehk kuidas suvel kristlasena ellu jääda. Osales üle 20 noore. 

Suvel käis kaks noortetiimi liiget, Koit Helde ja Liisbet Kuutok, USA-s. Kaugel maal õpiti palju 

Jumalat tundma, samuti seda, kuidas korraldada üritusi. 

Suvel muutus noortetiimi koosseis – lahkus Maiu Kant ja uueks tiimiliikmeks sai Karina 

Baumverk. 

29. augustil osalesid Kohila noored suvealgusnoortekal Jõgeval. Muusikat tegi bänd Exit 

Elvast, sõnumit jagas Kohila noortejuht. 

Sügisel tehti koostööd Rapla vabakoguduse noortega. Esmalt käisime külas Raplas, seejärel 

tehti vastuvisiit Kohilasse. 

Sügisel alustas noortetiim osalemist Eesti EKB koguduste Liidu korraldatavas Kutse Koolis. 

2014. aastal toimus kaks esimest sessiooni, esimene Nuutsakul ja teine Tartus. 
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Kutse Kooliga seoses korraldas noortetiim 13. detsembril valla abivajajatele peredele ilusa 

jõuluõhtu. Koostööd tehti koguduse sotsiaaltöötoimkonnaga. Söödi jõulupraadi, kuulati 

muusikat, lauldi jõululaule ja pastor jagas jõulusõnumit ning lõpuks käis ka jõuluvana. 

Mattias Liht 

noortejuht 
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7. Lastetöö 2014 Kohila Baptistikoguduses 

Pühapäevakooli tunnid toimuvad igal pühapäeval. Pühapäevakoolis on kaks rühma: 

eelkooliealised ja kooliealised. Pühapäevakoolis käib u 30 last, igal pühapäeval on kohal u 15 

last. 

Kevadel enne ülestõusmispühi käisid koguduses lasteaia- ja koolilapsed lastejumalateenistusel. 

13.–15. juunil toimus Riguldi mõisas suvelaager, mille teema oli „Seiklus koos Paulusega”. 

Laagris osales 35 last.  

Pereteenistused koos pühapäevakooli lastega olid emadepäeval ja isadepäeval. 

15. ja 16. detsembril esitati koos Kohila Mõisakooliga jõuluevangeeliumi kooli- ja lasteaialastele, 

vaatamas käis kokku 300 last. 

Alates septembrist on pühapäevakooli tunde teinud väga paljud koguduseliikmeid, kes on 

jaganud lastele oma elukogemusi koos Jumalaga. Kord kuus toimub eraldi tund poistele ja 

tüdrukutele. 

 

Pühapäevakooliõpetajad aastal 2014: 

Juht:    Õpetajad: 

Siilas Kask   Pille Nurm 

    Kristina Selde  

    Kärt Kask 

    Siilas Kask 

Siilas Kask 

Lastetöö juht 
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8. Sotsiaaltöö 2014 Kohila Baptistikoguduses 

Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, 

tehke ka nendele! See ongi Seadus ja Prohvetid. 

Matteuse evangeelium 7: 12 

Kõige suuremaks saavutuseks pean 2014 aastal seda, et saime tööle abivajajatele toiduabi 

jagamise. Koostöös Kohila vallaga saime infot perekondade kohta, kes vajavad tõesti igasugust 

abi, eriti toiduabi. Niisuguseid leibkondi on 11. On lasterikkaid peresid ja üksikvanemaid, kes on 

jäänud kitsikusse. Abi saavad ka koguduseliikmed, kellel mingil põhjusel on puudus kätte 

tulnud. Kaks korda kuus saame toiduaineid Tallinnast, Eesti Toidupangast ja Selveri 

supermarketist. Mõlemalt poolt saame suurel hulgal leiba-saia, piimatooteid, lihasaadusi, puu- 

ja köögivilju. 

Toiduabi jaotamisel toimib meil tore ja töökas õdede-vendade tiim. Eriti ustav ja kohusetundlik 

on Riina Nõlvak. Kaasa aitavad Anett Haljasorg, Enok Kõllo, Eduard Kiben, Urve Maasalu ja mina 

ise. Selle töö kaudu oleme saanud kõik Jumalast õnnistatud, kui oleme näinud nende inimeste 

tänulikust ja rõõmu. 

Noortetöö tegijatega koos korraldasime aasta lõpus neile peredele piduliku jõuluõhtusöögi, kus 

pakkusime sooja rooga ja maitsvaid küpsetisi. Käis ka jõuluvana, kes jagas kingitusi. 

Aasta jooksul vahendasime ka Rootsist saabunud riideid, ka alevist käis palju inimesi seda abi 

vastu võtmas. 

Tänu lahketele koguduseliikmetele saime aidata meie koguduse venda Hillar Vahti eluaseme 

leidmisel. Samuti on koguduse sotsiaaltoimkond teinud mõne korra finantsnõustamist meie 

valla inimestele, et nad võiksid oma eluga paremini toime tulla. 

Hageri hooldekodus jätkame jumalateenistusi ning vestleme hoolealustega, jaganud ja loeme 

neile Jumala Sõna! 

Margit Mandri 
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9. Muusikatöö 2014 Kohila Baptistikoguduses 

Laulge Issandale uus laul,  

laulge Issandale, kõik maailm! 

Laulge Issandale, kiitke tema nime,  

kuulutage päevast päeva tema päästet! 

Psalmid 96: 2 

Möödunud aasta muusikatöö oli mitmekülgne. Meil käis külalisi ja koor omandas kahe 

suurprojekti tarvis päris palju uut repertuaari. 

9. veebruari hommikul oli meil külas perekond Meibaum Tallinna Allika kogudusest. Heili ütles: 

„Helilooja Johann Sebastian Bach lisas alati oma lugude lōppu SDG (Soli Deo Gloria, ’ainult 

Jumala auks’).” Heili ja Mait Meibaum koos oma lastega mängisid imekaunist 

instrumentaalmuusikat täie pühendumusega, Jumala auks. 

Sama päeva õhtul oli koguduse töötegijate tänuõhtu, mida sisustas jällegi kauni muusikaga Trio 

Comodo – kolmest vennast koosnev instrumentaalansambel (viiul, flööt, tšello). 

Aprillis astus koor üles nii suurel reedel kui ka ülestõusmispühade teenistusel. 

Emadepäeval laulsid koguduse pisemad muusikud Maris Reinumäe juhatusel. 

Augustis tähistasime koguduse 105. 

aastapäeva. Sel puhul korraldasime 

aastapäeva eelõhtul avatud 

sünnipäevakontserdi oma maja hoovil. 

Kutsusime alevi inimesi kuulama ja 

laupäevast vabaõhukontserdi said 

nautida nii omad kui ka võõrad. Külas oli 

ka Pildiraadio, kes tegi 

vabaõhukontserdist otseülekande. 

Pühapäeval, 10. augustil kell 11 oli 

pidulik jumalateenistus, kus laulis Pärnu 

Immaanueli koguduse koor ning jutlustas pastor ja Sütevaka kooli filosoofiaõpetaja Joosep 

Tammo.  

30. septembril käisime külas Keila kogudusel ja esitasime nende aastapäeval oma 

augustikuiseks kontserdiks õpitud laule. 
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Isadepäeval said mikrofoni jälle koguduse väiksemad poisid ja tüdrukud, Pille Liivi juhendamisel 

lauldi isadele tervituseks ja Issandale kiituseks. 

Esimesel advendil, 30. novembril käisime kogu kogudusega külas oma 2014. aasta eestpalve 

kogudusel, Pärnu Immaanueli kogudusel. Rõõmustasime koos 130-aastase baptistikogudusega 

ja juhatasime sisse oma jõuluaegse kontsert-turnee.  

Kogu advendi- ja jõulueelne aeg oli täis 

tegusaid kooriproove. Harjutasime 

kontsertideks, mida seekord oli lausa 

neli. Õppisime kooriga terve 

programmi, kus peale tänapäevaste 

jõululaulude oli ka evangeelne sõnum 

ja slaidiesitlus ning korraldasime 

kontserdisarja „Päris jõulud” 

mõisakooli toetuseks. Kontserdid olid 

Tohisoo mõisas, Kohila mõisas ja 

Hageri hooldekodus. Kogu üritus päädis 

jõulujumalateenistusega kodukirikus. 

Terve aasta on olnud ülistusjuhte, kes on ustavalt muusikatöös osalenud, igaüks oma tiimi ja 

kavaga. Hea meel on meie külaliste üle, samuti oleme tänulikud, et võisime ka ise teisi kogudusi 

oma muusikaga rõõmustada. 2014. aasta jooksul oli kaks suurprojekti, mille eesmärk oli jõuda 

oma majast välja, nii et ka meie kodualevi inimesed võiksid näha ja kuulda meie usust muusika 

kaudu. Oleme Jumalale tänulikud lahtiste uste ja armu eest. 

 

Meeli Pajula 



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2014 

_____________________________________________________________________________________ 

 19

 

10. Suuremad projektid 2014 Kohila Baptistikoguduses 

 

Peale koguduse igapühapäevaste jumalateenistuste, kodugruppide ning palve- ja 

ülistusteenistuste toimusid 2014. aastal mitmed erisündmused ja ühised ettevõtmised, mille 

kaudu kogudus kasvas kogukonnana ning jagas oma tegevusi ja head sõnumit Kohila kohaliku 

kogukonnaga. 

 

3. mai ühisprojekt „Teeme ära!” 

Maikuu esimesel laupäeval kogunes koguduse initsiatiivil hulk Kohila inimesi, et anda oma 

panus kodukoha elukeskkonna puhtamaks muutmiseks iga-aastase üle-eestilise talgupäeva 

„Teeme ära!” raames. Aktsiooni käigus koristati ära Kohila karstiala ümbrus. Tublidele 

kodanikele pakkus maitsvat suppi ja saiakesi Kohila vallavalitsus. Üks koristusmeeskonna liige 

oli ka vallavanem Heiki Hepner. 

 

25.–27. juulil koguduse laager „Suhtumise küsimus” 

Suhtumistest ja hoiakutest saavad alguse teod. 

On oluline, et meie südame häälestus oleks 

Jumalaga ühel lainel. Millist suhtumist ootab 

Jumal meilt ühiskonda, kus elame, üksteisesse 

ja kogudusse? Nendel teemadel mõtiskleti 

koguduse suvelaagris Nuutsakul. Esimesel 

päeval toimus lõkkeõhtu, kus külaliseks oli 

EEKBK Liidu president Meego Remmel. Teisel 

päeval peale hommikuvõimlemist, -palvust ja -

sööki oli kõigil võimalus osaleda kas meeste, 

naiste või vallaliste suhteseminaris. Pärastlõunasel ristimisteenistusel andis oma hea 

südametunnistuse tõotuse Kuno Kivikink. Õhtul taas lõkketule ääres olles võeti kokku 

kodugruppide esimene poolaasta ning Helle Lihti eesvedamisel peeti viktoriin Apostlite tegude 

raamatu põhjal. Päeva lõpetas laagri vahekokkuvõte piltides ning öökino filmiga „Fireproof”. 

Viimasel päeval oldi veel osaduses jumalateenistusel ning arutleti teemal „Millist suhtumist 

ootab Jumal meilt kogudusse ja koguduses teenimisse?”. 
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9. august, koguduse 105. aastapäeva kontsert 

2014. aastal täitus kogudusel väiksem juubel ja selle tähistamiseks valmistati ette 

sünnipäevakontsert aastapäevale eelnenud laupäeval. Kontsert oli viimaste aegade koguduse 

suurim muusikaprojekt, kuhu olid kaasatud väga paljud koguduseliikmed. Peale segakoori 

esinesid lastekoor, vokaalansambel, solistid ja saatebänd. Kontserdiks valmisid ka videoklipid, 

milles Hannes Hermaküla küsitles alevi inimesi Kohila koguduse kohta. Klippides uuriti, kas 

teatakse, mis on ja kus asub Kohila kogudus, mis seal tehakse, mis võiks olla inimeste arvates 

koguduse roll Kohila kogukonnas. Kontsert toimus koguduse aias ning külalisi lähemalt ja 

kaugelt oli umbes 200. Kontserdi muusikaline juht oli Hannes Nõlvak, koorijuht Kaia Väljamäe. 

 

30. novembri väljasõit Pärnusse 

2014. aastal oli Kohila koguduse palvepartner Pärnu Immaanueli kogudus. Ka sellel aastal 

jätkasime head traditsiooni oma eestpalvekogudust külastada. Tegime seda 1. advendil, kui 

kahekordse bussiga hommikul vara Pärnusse sõitsime. Koguduse koor teenis kaasa muusikaga 

ning pastor Viljar Liht ütles lõpujutluse. Teenistuse ja ühise kirikukohvi lõppedes suunduti koos 

Immaanueli koguduse pastoriga Pärnu muuseumi, kus tegime põneva reisi tagasi minevikku – 

aega, kui Pärnu oli veel hansalinn. Ekskursiooni lõppedes kostitas kohalik kogudus meid veel 

kosutava hilise lõunasöögiga ning seejärel seadsime suuna taas Kohila poole. 

 

14.–27. detsembri kooriprojekt „Päris jõulud” 

Koguduse aastapäevakontserdi positiivsest kogemusest ja mõjust inspireerituna hakati sügise 

alguses ette valmistama jõulukontsertide seeriat. Kontsertide eesmärk oli pakkuda jõulude 

päris sõnumit kohalikule kogukonnale inimestelt, kes sellesse siiralt usuvad. Sellest mõttest 

ajendatuna kandsid kontserdid pealkirja „Päris jõulud”. Kontserdid toimusid Tohisoo ja Kohila 

mõisas, jõuluõhtul oma koguduses ning jõulude kolmandal pühal Hageri hooldekodus. Kahel 

esimesel kontserdil oli publikut kokku 160 inimest. Kuna Kohila mõisakooli rajamisest alates on 

nad soovinud koostööd teha kogudusega, otsustati kontsertidega koguda raha mõiskooli 

õpikeskkonna arendamiseks. Annetusi oli võimalik teha kontsertidele järgnevas heategevuslikus 

kohvikus, samuti soetades Hannes ja Karin Nõlvaku CD plaati „Jõuluteel”. Esimesel jõulupühal, 

koguduse jõulupeol anti mõisakooli direktorile Anu Nigesenile üle annetustega kogutud 835 

eurot. 

Maarja Liht 
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11. Liikmeskond 

 

Kohila Baptistikogudusel on 31.12.2014 seisuga 169 liiget: 116 naist ja 53 meest.  

Tabel 10.1. Kohila Baptistikoguduse liikmete arv 2004–2014 

 

 

Liikmeskonnast 2014. aastal moodustavad naised 68,6% ja mehed 31,4%. 

Tabel 10.2. Kohila Baptistikoguduse liikmete sooline jaotus 2004–2014 
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Koguduse liikmeskond vähenes 2014. aastal 4 inimese võrra. 

Tabel 10.3. Kohila Baptistikoguduse liikmemuutused 2014 

 

 

Kogudusel on 40 sõpra, kes ei ole koguduse liikmed, kuid osalevad jumalateenistustel.  

Tabel 10.4. Kohila Baptistikoguduse vanuseline jaotus 2014 

 

Koguduses on 50 liiget vanemad kui 61 aastat, 92 liiget vanuses 31–60 aastat ja 27 liiget 

nooremad kui 30 aastat. Liikmete keskmine vanus on 50 aastat, 1 kuu ja 6 päeva. 

Allar Haljasorg 
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12. Raamatupidamise aastaaruanne 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon. 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande, milles on 

kajastatud kõik majandustehingud. 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 tegutseb endiselt. 

Detailne ülevaade majandustegevusest on toodud 2014. a majandusaasta aruandes. 
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13. Bilanss 

(eurodes) 
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14. Tulemiaruanne 

(eurodes) 
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15. Rahavoogude aruanne 

(eurodes) 
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16. Netovara muutuste aruanne 

(eurodes) 
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Revisjonikomisjoni arvamus Kohila Baptistikoguduse 2014. a 

majandusaasta aruande kohta 

 

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2014 kuni 31.12.2014 

kohta ja see sisaldab kõiki nimetatud perioodil sooritatud majandustehinguid. 

Revisjonikomisjon tutvus Kohila Baptistikoguduse juhatuse koosolekute protokollidega ja 

raamatupidamisdokumentidega. 

Kontrollimise käigus selgus:  

Põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kord 

kuus. Üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud juhatus. Juhatuse tööd korraldab juhatuse 

esimees Sulev Liht ja tema puudumisel aseesimees Allar Haljasorg. Juhatuse koosolekud ja 

tehtud otsused on korrektselt protokollidesse kirja pandud. Majandustegevuse aluseks on aasta 

eelarve. 

Juhatuse koosolekutel on arutatud peamiselt jooksvaid majandusküsimusi ning lisaks 

teenistuste, igapäevase koguduse elu ja koolituste korraldamist. Tehtud majandamiskulude 

summad on läbi vaadanud ja kinnitanud juhatus oma igakuistel koosolekutel. 

Raamatupidamises on kõik majandustehingud dokumenteeritud. Rakendatakse 

raamatupidamises üldkasutatavaid mittetulundusühingu arvestuse põhimõtteid. On olemas 

vajalikud raamatupidamisregistrid, kuhu on kogutud kõik raamatupidamisele vajalikud 

algdokumendid ja on tagatud nende säilitamine. 

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 kajastatud kõik põhitegevuse rahavood. 
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2014. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja 

õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid 

seisuga 31.12.2014.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise 

aastaaruanne seisuga 31.12.2014.a. 

 

Revisjoni komisjoni esimees: 

Margus Tint 

 

Revisjoni komisjoni liikmed: 

Lii Peetsalu 

Siret Sarapuu 
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Kontaktandmed 

 

 

Postiaadress: Vabaduse 32, 79806 Kohila, Raplamaa 

Telefon: +372 483 2108 

E-post:  kogudus@kohilakogudus.ee 

Koduleht:  www.kohilakogudus.ee 

Registrikood: 80205518 

Pank:  ak EE962200001120259031 Swedbank 

  ak EE151010220106019011 SEB Pank 
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Aastaraamatu koostas:  

Allar Haljasorg 

Keeletoimetaja:  

Meeli Pajula  

Fotod:  

Anett Haljasorg 

Mattias Liht (noortetöö; lk13) 


