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Detsember 
1. detsembril toimus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis Lõuna-Eesti lastekoori 

Juhhei evangeelne kontsert. 

2. detsembri hommikul kõneles Pärnu Vabakoguduse pastor Arne Heide ja õhtul Viljandi 

Baptisti Koguduse pastor Amo Remmel. 

3. detsembril süütas pastor J.Tammo advendi küünla Liblika tänava lasteaias.  

9. detsembri hommikul kõneles Kärdla Baptisti Koguduse pastor Tarmo Kähr ja õhtul 

toimus ansambel Robirohi kontsert.  Samal päeval külastasid koguduse noored Kilingi- 

Nõmme Vabakogust. 

14. detsembri hommikul kohtus J.Tammo Raeküla Vanakooli Seltsi ruumes sealse 

sotsiaaltöö grupiga. 

14. detsembril mattis J.Tammo Vana-Pärnu kalmistule Linda Männimetsa (28.09.1924 – 

7.12.2012). Leinama jäid kaks venda ja kaks õde laste ja lastelastega. 

16. detsembril, III advendil laulis Naisansambel jõululaule ja sõnaga teenis pastor Joosep 

Tammo. Oma tunnistused andis A.Saar ja M.Semjonova. "3. advent: Lk 3,10-18 Ristija-

Johannes tunnistab, et hoolimata suurest populaarsusest pole ta Messias.  

Selles on tema ja meiegi suurus. Täita elus oma osa, olla õiglane, inimlik ja nõuda rahu!  

Valmistada teed sellele, kes ristib Püha Vaimu ja tulega."  

Hommikusel jumalateenistusel teenis noorte ülistusansambel kogudust. Järgnes noorte ühine 

jõululõuna. 

21. detsembril ütles J.Tammo sõnumi Sütevaka Humanitaargümnaasiumi jõuluaktusel. 

23. detsembri hommikul laulis Immaanueli koguduse segakoor Suigu koguduses. 

Jutlustas A.Vunk. Õhtul toimus Immaanueli Koguduse jõuluõhtu. Suur tänu K.Metsale õhtu 

juhtimise eest. 

24. detsembril õnnistati Emily Merisaar. Laulis segakoor. 

25 .detsembri hommikul õnnistas J.Tammo Maria Gloria Miilitsa. 

26 .detsembril tervitas J.Tammo  Immaanueli Koguduse nimel Maimu ja Voldemar 

Kaasikut nende 70. abielujuubelil Saalemi Vabakoguduses. 

28. detsembri hommikul külastasid M.Allsalu, A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodu. 

28.  detsembril toimus Elina Jürisoo ja Arvi Taela abielu õnnistamine. 

 

November 
15. novembril toimus Immaanueli koguduses pastor J.Tammo ja Pärnu Giidide ühingu 

kohtumine. J.Tammo tutvustas Eesti ja Pärnu kirikute elu, järgnes koguduse õdede poolt 

kaetud kohvilaud, kus räägiti mardipäeva kristlikust tähendusest. 

11. novembri õhtu kellaviieteel rääkis teoloogi ja politseitöö kutsumusest Gerly Simulmann. 

18. novembril külastasid meie vennad A.Saar ja J.Keernik Kilingi Nõmme Vabakogudust. 

23. novembril toimus Pärnu Kolledžis pastorite kohtumine sotsiaaltöö osakonna lõpetajatega. 

Arutati härra Parve juhtimisel eetika ja hingehoiu küsimusi sotsiaaltöös. Meie koguduse poolt 

võttis sellest osa J.Tammo. 

23. novembril pidas Tammiste Hooldekodus  jumalateenistuse A. Saar. 

24. novembril toimus Viljandi Baptisti Kirikus Edela-Piirkonna töötegijate kokkutulek, 

millest meie koguduse poolt võtsid osa A.Saar ja J.Tammo. 

 

 

 



Oktoober 
5.oktoobril toimus Suigu palvelas järjekordne meeste palveöö, millest võttis osa 18 venda. 

Palveöö viisid läbi A.Vunk, A.Saar, J.Keernik ja J.Tammo. Muusikaliselt saatsid I.Palu ja 

M.Talts. Suur tänu Suigu kogudusele ja õdedele lahke vastuvõtu eest! 

11.-13. oktoobril viibis J.Tammo Soomes Tamperes, kus võttis Eesti Kirikute Nõokogu 

juhatusega osa Soome Oikumeenilise Nõukogu töökoosolekust. Tutvuti ka kohalike 

koguduste tööga. 

14. oktoobri kellaviieteel rääkis Tallinn Kalju Baptistikoguduse pastor Erki Tamm 

liikumise  „Tähista tervenemist“ võimalustest ja kogemustest. 

17. oktoobril kohtus J.Tammo Eesti Kirikute Nõukogu koosseisus EV peaministri Andrus 

Ansipiga ning viibis sellele järgnenud pidulikul vastuvõtul Riigivanemate saalis. 

20. oktoobril toimus Saalemi Vabakoguduses Saksa külaliste poolt ettekantud Gospelmesse. 

Kaunis muusika ja sügav mõtisklus kogus rahvast mitmest kogudusest. 

21. oktoobril kihlusid Johanna Margret Kakko ja Mihkel Ojaots. Laulu ja sõnaga teenisid 

Saksa baptistikoguduse vennad ja õde. 

25. oktoobril kutsuti igavikku Ellen-Linda Jõgi. Ta sai vanaks 90 a. ja 25 p. Ärasaatmine 

toimus 27.oktoobril Immaanueli koguduse palvelast. Ellen-Linda Jõgi maeti Alevi II 

kalmistule. Kogudus avaldab lastele kaastunnet ema kaotuse puhul! 

 

September 
8. septembril laulatas pastor J.Tammo Ammende Villas Kristi Künnapase ja Kaspar 

Roosti. 

10. septembril õnnistas J.Tammo M.-L. ja J.Keerniku uue kodu Sauga vallas Vainu 

külas. 
15. septembril võttis J.Tammo Oleviste kirikus osa Kõrgema Usuteadusliku Seminari 70. 

Aastapäevale pühendatud konverentsist. 

16. septembri Kellaviieteel toimus kõigi Immaanueli Koguduse alfalaste kokkutulek. 

21.-22. septembrini toimus Immaanueli palvemajas KUS’i ja Laste ning Noortekeskuse 

poolt pühapäevakooli õpetajate koolitus. 

organiseeritud pühapäevakooli õpetajate koolitus. 

22. septembril võtsid A.Saar, U.Ree ja J.Tammo abikaasaga osa Ridala palvelas 

toimunud Priikoguduste 130. aastapäevale pühendatud konverentsist. J.Tammo pidas 

ettekande priilaste vaimulaadist ja selle mõjudest meie koguduste liidu arengule. 

23. septembril algas Immaanueli Koguduses järjekordne Alfa kursus. Kursust juhatab Liivi 

Tõnissaar. 
28. septembril külastas J.Tammo Tammiste hooldekodu ja pidas seal jumalateenistuse. 

29. septembril laulatas J.Tammo Ranna hotellis Angela Ottenderi ja Poul Erik 

Stentebjerg’i. 
30. septembri hommikusel jumalateenistusel toimus Aino ja Pavel Gilli kuldpulmapäeva 

tähistamine. Jutlustas pastor Paul Gill. Toimus Kert Gilli õnnistamine. 

 

August 
4. augustil viibis pastor J.Tammo Tartu Salemi Baptistikoguduse pastori Toivo Pilli 50. 

sünnipäeval. 
10. augustil viis pastor J.Tammo Mäeku talus Sauga vallas läbi Jaanika Hindriksoni ja 

Einar Rannula laulatustalituse. 

11 augustil teostasid koguduse vennad palvela seina ja vundamendi soojustamist, et WC torud 

talvel ära ei külmuks. J. Keernik tänab juhatuse nimel vendasid -  A. Tael, I. Arumäe, V. 



Bannikov,  H. Tõnissaar, U. Ree, K. Keernik, M. Allsalu abi eest. 

11. augustil pidas pastor J.Tammo ettekande Tallinn Nõmme Baptistikoguduse suvelaagris. 

12. augustil jutlustas J.Tammo Pärnu Saalemi Vabakoguduse taasavamise aastapäeval. 

15. augustil toimus Pärnu pastorite ümarlaud pastor J.Tammo kodus. 

23.-25 augustini toimus Immaanueli koguduse palvelas lastelaager Joosua seiklused ja 

tutvumine Hiinamaaga. Kolmel päeval 23.-25.augustil osales kokku 30 erinevat last. Igal 

päeval oli meil erinevad mängud lastele, väike lõunasöök, Joosua nukunäidend ja meisterdus. 

Iga laps sai ka laagrilõpus tunnistuse ja kutse pühapäevakooli. Aitäh noortele, kes aitasid 

kaasa söögitegemisel, pildistamisel, lastega mängimisel, nukunäidendis ja kõigile teistele, kes 

kaasa elasid, palusid.  Loodame, et 9.septembril alustame pühapäevakooli uut hooaega.  

25. augustil pidas pastor J.Tammo Sütevaka Humanitaargümnaasiumi avaaktuse palvuse.  

 

Juuli 
8. juulil toimus Vana-Pärnu matusemajast Lehte Somova (19.10.1949-1.07.2012) 

ärasaatmine tuhastamisele. Talituse viis läbi pastor J.Tammo. 11. juulil toimus Jõõpre 

kalmistul Ain Jaago urni matus. Matusetalituse viis läbi pastor J.Tammo. 

13.-15. juulini toimus Immaanueli koguduse noortelaager Suigus. Osales 25 noort. Suur tänu 

laagri organisaatoritele ja vastuvõtjatele. 

14. juulil pühitses pastor J.Tammo Uno ja Hüüsi Tõkke korteri Papiniidus. 

17. juulil mattis pastor J.Tammo Raeküla kalmistul Priit Kohala õe Lehti 

Kohala (14.02.1935-25.04.2012) urni.  

22.juulil mattis pastor J.Tammo Uulu kalmistule Aivar Lihtse isa Jaan Lihtse (27.11.1945-

19.07.2012). 

28. juulil võttis bussitäis Immaanueli koguduse liikmeid osa  Kristuspäeva palvusteenistusest 

Tallinnas Lilleküla staadionil. 

 

Juuni 
10. juunil sõitsid noored Riiga Balti noortefestivalile. Noortele väga meeldis see kontsert. Noored kogesid läbi 

sõnumi võimsat Jumala ligiolu. 

Suurele sündmusele tulid nii eestlased ja venelased, lätlased ja leedukad. Samuti ka valgevenelased, inglased ja 

ameeriklased.  

Vaheajal saime ka väljas jalutada ja linnapildist fotosid jäädvustada.   

23. juunil olime kogudusega Suigus. Toimus viie õe ristimine ja peale ristimist õnnitlused ja jumalateenistus 

Suigu kirikus. Kuulasime sõnumit, palvetasime ja ülistasime Jumalat. Peale teenistust süütasime ka jaanitule ja 

olime ka tule ümber omavahel osaduses.  
 

Mai 
7. mail võttis J.Tammo  osa Pärnu pastorite ümarlauast, kus arutati palvekonverentsi ja 

Kristuspäeva korraldust. 

13. mail esitasid lapsed ja noored kauni Emadepäeva programmi ja viisid läbi 

jumalateenistuse. Õhtul Kellaviieteel jutustas Pärnumaa  Kaitseliidu kaplan E.Kakko oma 

tööst Kaitseliidus. 

18. mail õpetas J.Tammo Tartu Usuteaduslikus Seminaris. 

19. mail pidas J.Tammo piiblitundi Tartu Kolgata Baptisti Koguduses. 

20. mail jutlustas J.Tammo Tartu Kolgata Koguduse evangeelsel jumalateenistusel. 

20. mail külastas Immaanueli Kogudust Luguse  laste pereansambel vanematega. Siiras ja 

rõõmus laul ning tunnistused rõõmustasid kõiki. 

20. mail külastasid J.Keernik ja A.Saar Kilngi-Nõmme Vabakogudust. 

26. mail laulatas J.Tammo Valgerannas  Kelly Kadarik’u ja Marek Tänav’a. 

26. mail võtsid paljud koguduse liikmed osa oikumeenilisest palveseminarist Sütevaka 



Humanitaargümnaasiumis ja sellele järgnevast palvuskontserdist ning jumalateenistusest 

Eliisabeti kirikus. 

27. mai hommikusel jumalateenistusel laulis Nõmme Baptistikoguduse koor. Nelipühade 

rõõm täitis tänu kaunile laulule ja tunnistustele kõigi südameid. 

 

Noorte tegemistest märtsis: 
 

Maikuus on igal reedel toimunud meie regulaarsed noorteõhtud. Ootame põnevusega 

9. juunit, sest siis sõidame noortega Riiga Balti noortefestivalile. Üritus on tasuta ning vabu 

kohti bussis veel on – kes tahab kaasa tulla, on väga oodatud. Suvi on juba üsna pea käes ning 

planeerime vaikselt ka traditsioonilist suvelaagrit, mis toimub 

13.-15. juulini. Juuni keskel lõpetame praeguse hooaja ning läheme suvepuhkusele, ent 

kindlasti hoiame ka siis kokku ja korraldame spontaanseid osadusõhtuid. 

 

Aprill 
2. aprillil külastasid A.Saar, J.Tammo, E.Kakko ja E.Tamm Kilingi-Nõmme Vabakogudust, 

kus vahetati mõtteid koguduse tuleviku ja  vaimulike ning majanduslike vajaduste üle. 

5. aprillil Suure-Neljapäeva õhtul toimus Immaanueli Koguduse palvelas Kristuse ristiteele 

pühendatud mõtiskluste õhtu, mille viis läbi P.Kohala. Seejärel sõitsid vennad Häädemeestele, 

kus peeti palvused nii Häädemeeste Õigeusu kui Luteri kirikutes. Õhtu lõppes Häädemeeste 

Luteri Kiriku pastoraadis,  kus joodi teed ja söödi kaasavõetud võileibu ning jagati mõtteid 

kaheteistkümne apostli elust ja saatusest. Kohal oli üle 20 venna. 

11. aprillil võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite ümarlauast. Võõrustajaks oli seekord Pärnu 

Nelipühi kogudus. 

12. aprillil juhatas J.Tammo Tallinnas EKN’i Hariduse ümarlauda. 

14. aprillil toimus Immaanuelis diakonide õppus. 

18. aprillil toimus Immaanueli Koguduses Pärnumaa Alfa konverents, millest võtsid osa 

vennad ja õed Šveitsist, Inglismaalt ja Soomest. Kogunenud oli üle 50 inimese. 

20. aprillil võttis J.Tammo osa EKB Liidu 

Vanematekogu istungist Nuutsakul. Loodi fond ajakirja Teekäija toetuseks. 

22. aprillil külastas J.Tammo koos abikaasaga Kohila Baptisti Kogudust, kus toimus 

evangeelne teenistus. 

27. mail toimus kodugrupp perekond Untide juures. 

Kolmapäeviti toimuvad kodugrupid J.Keerniku ja M.Arumäe juhtimisel. 

Noorte tegemistest märtsis: 

Aprillikuu möödus linnulennul. Kuu esimesel reedel noortekat ei toimunud, sest siis oli suur 

reede ning võtsime noortega vaikse aja. 

13. aprillil toimus traditsiooniline noortekas, kus võtsime aega ülistuseks ja palveks ning 

jagasime tunnistusi sellest, mida Jumalaga koos käies kogenud oleme. 

20. aprillil olid poisid ja tüdrukud eraldi. Vennad nautisid saunamõnusid ja õed kogunesid 

Rebeka juures, kus mängiti lauamänge ja arutleti Jumala sõna üle. 

27. aprillil kogunes noorteaktiiv, et planeerida käesoleva hooaja viimaseid noortekaid ning 

mõelda suviste tegemiste peale. 

29.aprillil külastasime Suigu kogudust ning teenisime seal sõna ja lauluga. 

 

Märts 
4. märtsil jutlustas hommikul ja õhtul pastor Rein Uuemõis. Paljud inimesed tulid eespalvele. 

8. märtsil toimus Pärnu pastorite ümarlaud Eliisabeti kirikus, kus arutati Kristuspäevaga 

seonduvat. 



9.- 10. märtsini toimus Tartu Salemi kirikus  EEKB Liidu aastakonverents, millest võtsid 

meie koguduse delegaatidena osa H. Ja L. Tõnissaar, M.Karjus, J.Keernik ja J.Tammo. Edela 

piirkonna vanem E.Kakko ja pastor J. Tammo valiti liidu vanematekogu liikmeks. 

Liit alustas 2012.a. alguses tööd 85 kogudusega, milles on 6196 liiget. Möödunud aastal ristiti 

229 uut liiget. 

11. märtsil jutlustas hommikul ja õhtul pastor Veljo Kaptein. Paljud tulid eespalvele. Õhtusel 

teenistusel tähistas kogudus juhatuse esimehe Priit Kohala 60. sünnipäeva. 

18. märtsil tähistas kogudus oma 128. aastapäeva. Külas olid piirkonna vanem E.Kakko ja 

EKB Liidu president Dr. Th. Meego Remmel. Diakoniks õnnistati A.Vunk. Õnnistati 

Eliisabet Pulk ja Marten Karjus. Paljud tulid eestpalvele. 

21. märtsil toimus Eliisabeti kirikus järjekordne Kristuspäeva nõupidamine. 

23. – 25. märtsini viibis J.Tammo Kärdlas, kus võttis osa Usuteadusliku Seminari poolt 

läbiviidud koolitusest ja jutlustas pühapäeva hommikusel jumalateenistusel. 

25. märtsi õhtul toimus koguduse tund ja aktiivi koosolek, kus vaadati üle koguduse 

töövaldkonnad. 

Noorte tegemistest märtsis: 

Märtsikuus toimunud noortekad on olnud valdavalt palve-ja ülistusekesksed, mis 

on olnud väga ülesehitavad. Oleme kogenud, et Issand tahab oma lapsi täita Vaimu tulega, et 

võiksime olla täis tema armastust ja seda ka välja särada ning jagada. Lisaks on toimunud 

osadusõhtud, kus oleme aega võtnud Jumala sõna üle arutlemiseks ja koos palvetamiseks. 

Esmaspäeviti käib jätkuvalt koos ka tüdrukute osadusgrupp. 

 

Veebruar 
3. veebruaril  kogunes esimest korda kodugrupp perekond Untide kodus. 

4. veebruaril kohtus J.Tammo Laagri koguduse aktiiviga Immaanueli koguduse palvelas. 

4. veebruaril kutsuti igavikku õde Irina Tomberg. Ta sai vanaks 58 aastat, 11 kuud ja 23 

päeva. Õde Irina Tomberg saadeti 11. veebruaril ära Saalemi palvelast ja maeti K.Põldroosi 

poolt Vana-Pärnu kalmistule. Leinama  jäid tütar ja poeg peredega. 

5. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse üldkogu koosolek, kus kuulati ära pastori, 

raamatupidaja ja revisjonikomisjoni aruanded ja valiti uus juhatus. Uude juhatusse kuuluvad 

Priit Kohala, Joel Keernik, Aldur Vunk, Liivi ja Heino Tõnissaar ja Ahto Saar. Juhatuse 

esimehena jätkab Priit Kohala.  Uue revisjonikomisjoni koosseisu kuuluvad Valentina 

Tsernoutskaja , Meelis Allsalu ja Liivi Äke. Revisjonikomisjoni esimees on Liivi Äke. 

Kogudus alustas 2012.a. 175 liikmega. 

12. veebruaril oli Immaanueli Kogudusel külas Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson, 

kes andis põhjaliku ülevaate piibliseltsi tegevusest ja plaanidest.   

18. veebruaril kõneles J.Tammo Tartu Usuteaduslikus Seminaris „Koguduste vaimuliku elu 

dünaamikast“. 

26. veebruaril kuulutas hommikul ja õhtul evangeeliumi Ridala Baptistikoguduse kauaaegne 

vanem Aare Tamm. 

 

Noorte tegemistest: 

 

Veebruarikuu on noorte jaoks olnud mitmekesine ja põnev. Kuu alguses toimus poiste- ja 

tüdrukuteõhtu, millele järgnes osadusõhtu ülistuse ja palvega. 

11.02 käisime Saalemi koguduses toimunud noorteüritusel, mille viisid läbi Kuressaare Siioni 

koguduse noored. 

17.02 toimus meil kohvikustiilis sõbrapäevanoortekas, kus kuulsime sõnumit sõprusest, 

osalesime viktoriinis ja sõime maitsvaid suupisteid. 

24.-26. veebruarini olime Orissaares talvelaagris koos Kuressaare Siioni koguduse noortega. 



See oli meie kõigi jaoks imeline ja kosutav aeg, kus kogesime väga elavalt Püha Vaimu 

puudutust ja mitmed noored said prohvetliku sõnaga kinnitatud. Alates jaanuari viimasest 

nädalast käib esmaspäeviti koos ka tüdrukute osadusgrupp, kus loetakse koos raamatut 

„Eesmärgist juhitud elu“ ning võetakse aega palveks. 

 

Jaanuar 
1.jaanuaril kogunes kogudus, et tervitada üksteist uue aasta saabumise puhul. 

7.jaanuaril toimus oikumeeniline palveõhtu. 

9.jaanuaril oli meil külas Tartu Kõrgema Usuteaduste Seminari rektor Margus Kask, kes pidas 

hommikusel teenistusel jutluse ning õhtul „Kellaviieteel“ kõneles endast ja oma tööst. 

14.jaanuaril oli noorte selle aasta avaüritus "Pane tähele" 

16. jaanuaril alustas järjekordne ALFA kursus. Avaloengu pidas pastor Eduard Kakko. 

21.jaanuaril toimus noorte sariürituse „Piibellik retk“ raames järjekordne teemaõhtu ja 

seekord oli õhtu sisuks "Kes on Jeesus" 

27.jaanuaril Tori Seljal perekond Tõnissaarte kodus kodugrupiõhtu. Kohal oli 10 inimest. 

Teemaks oli - kasvamine kiusatuse läbi. 

28. jaanuaril oli noortekas nimegaga “Pannkoogiõhtu tunnistused”. Noorteka vaimulikuks 

magustoiduks olid elavad tunnistused sellest, mida noored usuelus kogenud on. Kuulati 

mõtteid Rick Warreni raamatust “Eesmärgist juhitud elu”. Seda lugedes koges tunnistust 

jaganud vend, et tema enda mõtted lähevad täpselt autori omadega kokku. Ta mõistis, et 

Jumalal on ka tema elu jaoks plaan ja eesmärk. Samuti mõistis ta, et kõige olulisem on meie 

suhe Jumalaga.  
 


