
2016 

 

Detsember 

 

27. novembri hommikusel teenistusel õnnistati Ants Tõnismaa *11.07.2004.a., 

Siim Tõnismaa *19.12.2009.a. ja Eliise Tõnismaa 07.07.2016.a. 

6. detsembril juhatas J.Tammo EEKBK Liidu Vanematekogu istungit Nõmme 

Baptisti Koguduse palvelas. 

7. detsembri õhtul laulatas J.Tammo Ammende Villas Alice Alu ja Vallo 

Kappak’u. Soovime noorpaarile õnnistatud ühist teekonda! 

8. detsembril luges J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris kursust 

„Vabakogudused ja oikumeenia“. 

11. detsembri hommikul esitas koguduse lastekoor hommikusel teenistusel 

suurepärase programmi. Suur tänu R.Bannikovale! Sügisese Alfa kursuse 

lõpetas 9 õde ja venda. Suur tänu Alfa Kursuse juhtidele M.Arumäele ja 

A.Kaevandile ning kõigile, kes köögis või loengutega kaasa aitasid. 

J.Tammo jutlustas samal päeval Suigu Vabakoguduses, kus oli armas andvendi 

teenistus! 

15. detsembril võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite  ümarlauast, mis seekord 

toimus Aia tänava õigeusu kiriku pastoraadis. 

18. detsembri hommikusel jumalateenistusel laulis Kitsede pere. Suur tänu kauni 

ja südamliku laulu eest! 

Samal päeval teenis v. A.Saar Kilingi Nõmme Vabakogudust ja M.Allsalu 

Lihula kogudust. 

20. detsembril toimus Tori Sotsiaalmajas pidulik keskpäevane jõuluüritus. 

Jõulumuusika kontsert Vändra Muusikakooli lastelt ja õpetajalt (elavad Tori 

vallas). Jõulusõnumit jagas L.Tõnissaar, kellel paluti teha ka söögipalve ühisele 

söömaajale. Oli tore ja südamlik kohtumine. 

23. detsembri hommikul pidasid jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus 

M.Allsalu, V.Kalt ja J.Tammo. Seekord oli kuulajaid 18 inimest. 

24. detsembril pidas J.Tammo kell 12:00 jutluse Raeküla Vanakooli Keskuses, 

kus laulis oikumeeniline naiskoor. 

Sama päeva õhtul toimus rahvarohke jõuluõhtu jumalateenistus Imaanueli 

Koguduse palvelas, kus laulis koguduse segakoor. 

25. detsembri hommikusel jumalateenistusel õnnistati Emma Harjaks 

*25.02.2016. ja Marite Nööri *13.11.2016. 

Sama päeva õhtul oli koguduse jõuluõhtu, mille korraldasid seekord noored. 

Lapsed tegid muusikalise näidendi Martin Lutherist ja reformatsioonist ja külas 

käis virtuaalne jõuluvana. 

26. detsembri õhtul külastasid S.Teekel ja J.Tammo vend R.Ratast Kuusiku 



metsatalus. 

 

November 

 

3. novembril viis J.Tammo läbi Olaf Jürissoni (28.03.1929-30.10.2016) 

ärasaatmise talituse Viimse Tee kabelist. Kogudus avaldab lähedastele 

kaastunnet abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa surma puhul. 

4. novembril sündsid Marja-Leena ja Joel Keerniku perekonda kaksikud pojad 

Jakob ja Joosua. Palvetame jätkuvalt Joosua tervise eest! Issand kinnitagu ja 

õnnistagu noort perekonda! 

6. novembril külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust Arvi Tael ja Kalju 

Keernik. 

8. novembril viis L.Tõnissaar Tori Hooldekodus läbi jututunni „Vagadusest ja 

võltsvagadusest“. Räägiti võltsvagadusest ja tõsisest jumalakartlikkusest. 

10. novembril osales J.Tammo EKBL Liidu töötegijate koolitus- ja 

osaduspäeval, kus kujundati EKBK Liidu uue visiooni aluseid. 

13. novembril, Isadepäeval, esitasid lapsed toreda programmi isadele. Suur tänu 

pühapäevakooli ja juuniorite õpetajatele! 

Samal päeval külastas Kilingi-Nõmme Vabakogudust õde Agnes Pulk. 

Kellaviieteel rääkis kristlase ülesannetest kaitseliidus kapten Eduard Kakko. 

20. novembril külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust  Ahto Saar ja Meelis 

Allsalu. 

22.novembril külastasid M.Allsalu ja J.Tammo  õde Eritta Raadikut 

Vahenurmes ja Rein Ratast Haapsalu neuroloogia taastusravihaiglas. Õde 

Raadik ja vend Ratas tervitavad kogudust! 

25. novembril külastasid Tammiste Hooldekodu ja pidasid seal jumalateenistuse. 

M.Allsalu ja J.Tammo. 

 

Oktoober 

 

7. oktoobril toimus Suigu palvelas koguduste vaheline meeste palveöö, millest 

võttis osa 32 venda. Oli õnnistatud osadus. Suur tänu Suigu kogudusele lahke 

vastuvõtu eest! 

10. oktoobril kutsuti igavikku õde Maria Pilli. Ta sai vanaks 95 aastat 5 kuud ja 

14 päeva. 15. oktoobril toimus Maria Pilli ärasaatmine Immaanueli Koguduse 

palvelast ja sängitamine Vana-Pärnu kalmistule. Kallis Pilli pere, lohutagu 

Jumal teid leinas! 

14. oktoobril pidas J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris 

loenguid vabakiriklikust traditsioonist ja oikumeeniast. 

16. oktoobril teenis Kilingi-Nõmme Vabakogudust A.Saar jt. vennad. 



25. oktoobril külastas õde Liivi Tõnissaar Tori sotsiaalmaja, kus toimus 

järjekordne vestlusring. 

28. oktoobril pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus 

jumalateenistuse. 

30. oktoobri hommikusel jumalateenistusel õnnistati Aarand Vunk. Soovime 

Vunkide perele õnnistusi ja rõõmu pojast Aarandist! 

30. oktoobril teenis I.Kõiv sõnaga Kilingi-Nõmme Vabakoguduses. 

 

September 

 

4. septembril algas koguduse pühapäevakool. 

6. septembril viibis J.Tammo EKBK Liidu vanematekogu istungil. 

10. septembril võttis Immaanueli Kogudus osa Kalamehe kvartali päevast. 

Perekond Pulk oli ehitanud palvela ette imekauni kohviku. Õed tõid küpsetisi ja 

õunu. Süüria põgenike perekond pakkus pudingit, mis kujunes selle päeva 

tõmbenumbriks. Paljud möödujad peatusid, vestlesid ja astusid palvelasse sisse. 

Pastor J.Tammo võttis vastu evangeelsete üliõpilaste 20-liikmelise 

delegatsiooni, kes tutvusid palvelaga ja kuulasid loengut paastust. Suur tänu 

kõigile, kes aitasid seda päeva Immaanueli Koguduse poolt sisustada. 

Koguduse noored mehed olid Saaremaal kala püüdmas. Seekord oli lestasaak 

rikkalik. 

11. septembri kellaviie teel esines emeriitpastor ja kirjanik Aare Tamm. 

15. septembril võttis J.Tammo osa linna pastorite ümarlauast Agape kirikus. 

17. septembril käis 8 õde-venda Immaanueli Kogudusest abis Kilingi-Nõmme 

palvela värvimisel. 

Samal päeval tutvustas J.Tammo Tartu Saalemi Baptistikoguduse koorile, kes 

olid teel Kuressaarde, Immaanueli koguduse palvelat ja koguduse tööd. 

22. septembril külastas J.Tammo koos S.Teekliga vend Rein Ratast Haapsalu 

Taastushaiglas. 

22. septembril kutsuti igavikku õde Anne Pärna. (*19.07.1932 – +22.09.2016.) 

Ta sai vanaks 84 aastat, 3 kuud ja 3 päeva. Õde Anne Pärna ärasaatmine toimus 

25. septembril Pärnu Eliisabeti kirikust, ta sängitati Metsakalmistule. Kogudus 

avaldab lahkunu sugulastele kaastunnet! 

23. septembril viisid M.Allsalu ja J.Tammo läbi jumalateenistuse Tammiste 

Hooldekodus. 

24. septembril toimus Immaanueli Koguduses ülelinnaline pühapäevakooli 

Kuningapäev. Kohal oli üle 30 lapse, kes meisterdasid, laulsid, mängisid ja 

esitasid kauni programmi. Suur tänu organisaatoritele. Kohal oli ka TV 7. 

Samal päeval oli Kilingi-Nõmme palvelas Edela piirkonna töötegijate 

kokkutulek. Suur tänu vastuvõtu eest! 

25. septembril alustas Immaanueli Koguduses ALFA KURSUS. Õppureid oli 

kogunenud kaheksa ümber. Palvetame, et kursuse läbiviijatel jätkuks jõudu ja 



Issand õnnistaks seda tööd! 

29. septembril kohtus L.Tõnissaar Tori Sotsiaalmaja rahvaga. Teemaks oli 

„Tänulikkus ja palve!“ 

 

Juuli - august 
 

5. juulil võttis J.Tammo osa Pärnu pastorite  ümarlauast. 

8. juulil pidas J.Tammo Viimsi Vabakoguduse palvelas EKBK Liidu 

suvefestivalil palveõhtu: Osaduse vägi! 

9. juulil toimus Immaanueli Koguduse palvelas Merlin Aani ja Viktor 

Kajalaineni laulatus. Talituse viis läbi pastor J.Tammo. Soovime kogudusega 

noortele õnnistatud kooselu! 

12. juulil pidas Strand hotelli konverentsi saalis evangeelse kontserdi New Yorki 

Bereca koguduse koor. 

14. juulil pidas J.Tammo ettekande Tartu Kolgata baptisti koguduse laagris. 

15. juulil toimus Marjo Pevkur’i ja Mark Bannikov’i laulatus Immaanueli 

Koguduse palvelas. Laulatas J.Tammo. Soovime kogudusega noortele Jumala 

õnnistusi! 

16. juulil laulatas J.Tammo Raekoja saalis Laura Ilvese ja Fred Lillepa. Olgu 

noorte ühine elutee õnnistatud ja hoitud! 

21. juulil tutvustas J.Tammo USA usklike delegatsioonile Immaanueli 

Koguduse palvelat ja meie tööd! 

22. juulil pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodus jumalateenistuse. 

3. augustil võttis J.Tammo osa EKBK Liidu juhatuse koosolekust. 

9. augustil juhatas õde L.Tõnissaar Tori sotsiaalmajas igakuist vestlusringi 

„Räägime elust“. Teemaks oli: Jumal armastab meid kõiki! Senised kohtumised 

sotsiaalmaja elanikega on olnud õnnistusrikkad! Palvetame selle töölõigu eest! 

19.-21. augustini toimus Kõveri puhkekeskuses koguduse juuniorite ja 

lastelaager koostöös Šhalomiga. Osa võttis u. 20 last, meeskonnas oli 8 noort. 

Suur tänu kõigile, kes aitasid laagrit läbi viia! 

26. augustil pidas J.Tammo Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse. 

28. augustil külastas koguduse koor ja pastor Pahapilli koguduse aastapäeva. 

30. augustil pidas J.Tammo Kõrgema Usuteadusliku Seminari suvesessioonil 

Nuutsakul loengusarja teemal: Vabakiriklik traditsioon ja oikumeenia. 

Juuni 

3. juuni õhtul organiseerisid noored juunioride grupile palvemaja öö. Söödi 

õhtust ja ööbiti palvelas.  

10. juunil mattis J.Tammo Tori kalmistule Viktor Kaljo urni. Issand trööstigu 

leinavaid omakseid! 

10. juuni õhtul oli Immaanueli koguduse palvela avatud kirikute öö raames. 

Samal ajal toimus seal EKBK Liidu piirkondade vanemate õhtupalvus ja 

leivamurdmine.   

12. juuni hommikul jutlustas Immaanueli koguduses pastor Jaak Loo 



Californiast. 

Pastor J.Tammo koos abikaasaga ja I.Kõiv viibisid Ridala baptistikoguduses, 

kus seati pastori kohustesse Ethel Suurküla. 18. juunil mattis J.Tammo Uulu 

kalmistule Sofia Sulsenbergi urni. Issand kinnitagu leinavaid omakseid! 

19. juuni pärastlõunal toimus Suure-Jaanis Edela piirkonna kokkutulek, millest 

võtsid osa mitmed meie koguduse vennad. Kokkutulekut juhatas uus piirkonna 

vanem Viljandi koguduse pastor A. Helde. Samal päeval jutlustas A.Saar 

Kilingi-Nõmme Vabakoguduses. 

21. juunil õnnistas pastor J.Tammo Maia ja Viktor Bubnov’i uut kodu.  

21. juunil pidas L.Tõnissaar Tori sotsiaalmajas igakuise vestlusringi „Räägime 

elust!“ Seal on olnud võimalus rääkida usust ja kristlikust elust üldse. Soov 

selliste vestluste järgi on jätkuv. 

23. juunil ristiti Suigu jões Gloria Simona Bubnov, Evi Merila, Marko Link ja 

Kenery-Jeffry Toomsalu.  

23. juuni õhtul toimus Suigu palvelas koguduste vaheline Ristija-Johannese 

sünnipäevale pühendatud jumalateenistus, millele järgnes jaanituli. Suur tänu 

Suigu kogudusele südamliku ja hästi korraldatud vastuvõtu eest! 

24. juunil pidasid M.Allsalu ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus 

jumalateenistuse. 

25. juunil toimus Immaanueli palvelas Gloria Simona Bubnov’i ja Sander 

Bubnov’i laulatus. Jumal õnnistagu ja varjaku teid ühisel eluteel! 

 

Mai 

 

7. mail toimus Immaanueli palvelas Ave Teppand’i ja Marko Mölderi laulatus. 

Laulatas pastor J.Tammo. Soovime noorpaarile Taeva kaitset ja varju! 

8. mail toimus Immaanueli koguduse palvelas Mirelle Niine õnnistamine. 

Soovime vanematele jõudu ja jumalikku tarkust pisikese neiu kasvatamisel! 

10. mail jagas vend J.Tammo sõna Nelipühikiriku meeste osaduses. 

11. mail võttis J.Tammo osa Pärnu vaimulike ümarlauast Agape kirikus. 

13.-14. maini viibis J.Tammo EKBK Liidu vaimulike töötegijate koolitusel, kus 

pidas ettekande abielust ja sellega seotud probleemidest.  

15. mai õhtul toimus Immaanueli koguduse palvelas oikumeeniline nelipühi 

palveteenistus, kus jutlustas EELK praost Enn Auksmann. Laulsid Anu ja Marje 

Tilk. Osalesid mitmete koguduste esindajad ja pastorid. 

22. mail jutlustas J.Tammo Lihula Baptistikoguduse aastapäeval. Laulis Saalemi 

Vabakoguduse segakoor. Õhtul toimus Immaanueli Koguduses Rebeka 

Bannikova ja tema sõprade kirikumuusika kontsert. Suur tänu kauni muusikalise 

elamuse eest. 27. mail lõpetas noorte kodugrupp hooaja väljasõiduga Tolkuse 

rabasse. 

29. mai hommikul jagati hommikusel jumalateenistusel pühapäevakooli 

õpilastele tunnistused, millele järgnes pidu pargis. Suur tänu pühapäevakooli 



õpetajaile tehtud töö eest! 

 

Aprill 
 

1.aprillil esines J.Tammo EKN-i hariduskonverentsil; „Väärtused ja voorused“ 

Tallinna Ülikoolis. 

9.aprillil toimus Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris konverents 

„Elevandituba“, kus J.Tammo võttis osa kahest paneeldiskussioonist. 

10. aprillil tutvustas KUS-i rektor Einike Pilli hommikul ja õhtul Immaanueli 

Koguduses liidu seminaris ja piiblikoolis õppimise võimalusi. 

16. aprillil külastas J.Tammo Sauel õde M. Nautsi. Toimus kahe korteri 

õnnistamine ja leivamurdmine. Õde M.Nauts tervitab kogudust! 

17. aprilli hommikul jutlustas J.Tammo Oleviste koguduses ja õhtul pidas samas 

loengu: „Islam – oht või võimalus.“ 

22. aprilli hommikul pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse M.Allsalu 

ja I.Kõiv. 

22.-23. aprillini toimus Tartu Kolgata Baptisti koguduses EKBK Liidu 

aastakonverents. Immaanueli Koguduse delegaatidena võtsid sellest osa T. R.-

Holmen, L.Bannikov, A.Saar ja J.Tammo. Liidu uueks presidendiks valiti Erki 

Tamm ja asepresidendiks Gunnar Kotiesen. J.Tammo valiti uue vanematekogu 

kooseisu. EKBK Liidus on praegu 83 kogudust 6361 liikmega. Möödunud aastal 

kasvas liit ühe koguduse ja kümne liikme võrra. 

24.aprillil lõpetas järjekordne lend – 11 inimest-Alfa kursuse. Suur tänu Marge 

Arumäele, Astrid Kaevandile, Ella Adamsile ja kõigile loengupidajaile. 

29. aprillil toimus ülelinnaline noorte teenistus Immaanuelis. 

 

Märts 

 

04. märtsil võtsid noored osa Pärnu ühisest noorteõhtust, kus Lev Bannikov 

jagas sõna. 

6. märtsil jutlustas Immaanueli Koguduses hommikul ja õhtul Tartu Risttee 

Koguduse pastor Peep Saar. Olid õnnistatud jumalateenistused. 

10. märtsil pidas  J.Tammo Rakvere Karmeli Koguduses ettekande teemal: 

„Islam - võimalus või oht.“ 

13. märtsil jutlustas Immaanueli Koguduses Tartu Risttee Koguduse jutlustaja ja 

noorteorganisatsiooni „Koma“ kauaaegne juht Märt Saar. Sõnum oli kogudusele 

õnnistuseks. Laulis ansambel NB (Noored Baptistid“). 

19. märtsil esindasid noored Pärnu Immaanueli Kogudust Eesti 

kogudustevahelisel jalgpallikarikal, saavutades 9. koha 20-st osavõtjast. 

20. märtsil jutlustas Immaanueli Koguduses hommikul ja õhtul Kiviõli 

Vabakoguduse pastor Allan Lilleorg. Hommikul laulis Pärnu linna 



oikumeeniline naiskoor õe E. Murrandi juhtimisel. Õhtul laulis naisansambel 

A.Tilga juhtimisel. Olid õnnistatud jumalateenistused. 

25. märtsil pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse vennad M.Allsalu 

ja I.Kõiv. 

25. märtsil, Suure-Reede õhtul toimus Suigu palvelas vendade palvus, millest 

võttis osa 25 venda. Jumal ehitas oma sulaseid üles. 

 

Veebruar 

 

7. veebruaril alustas kevad-talvine Alfa kursus. Palugem, et koolitus tuleks nii 

tegijaile kui osalejaile õnnistuseks. 11. veebruaril külastas J.Tammo koos 

I.Kõiv’uga Hiiumaal Kärdla baptistikogudust, kus pidas loengu islami ja 

kristluse võrdlusest. 14. veebruaril kihlusid Jaana Vetšerkovskaja ja Kristjan 

Kivisild. Kogudus soovib õnnistatud kihlusaega! 16. veebruaril võttis J.Tammo 

osa Agape kirikus toimunud Pärnu pastorite ümarlauast. 18. veebruaril võttis 

J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris vastu arvestuse 

kultuurihermeneutikas. 21. veebruaril teenis Kilingi-Nõmme Vabakogudust 

Ahto Saar. 21. veebruari õhtusel „Kellaviieteel“ kõneles Haapsalu 

Baptistikoguduse pastor Eenok Palm teemal: Usutervenemise takistused. 

28.veebruaril toimusid esimesed evangeelsed jumalateenistused, kus hommikul 

ja õhtul kõneles pastor Aamo Remmel. Paljud tulid eespalvele. 

28. veebruaril käisid Lev Bannikov, Rebeka Bannikova ning Viktor Kajalainen 

Kilingi-Nõmme koguduses, kus viisid läbi palve- ja ülistusteenistuse. 

 

Jaanuar 

 

2.  jaanuaril kohtus koguduse juhatus koos abikaasadega pastor J.Tammo kodus, 

kus tehti tagasivaade möödunud aastasse ja vaadati tulevikku. 

3.- 6. jaanuarini toimus Immaanueli Koguduses palvenädal, kus igal õhtul 

palvetati mingi töölõigu eest koguduses. 

6. jaanuaril toimus Agape kirikus Kolmekuningapäeva allianssteenistus, kus 

Immaanueli Koguduse poolt laulis M.Allsalu sõpradega. 

8. jaanuaril viis J.Tammo koos Vene Peeteli Baptistikoguduse pastori Vitali 

Vetšerkovskiga läbi Sofia Sulsenberg’i ärasaatmise talituse Vana-Pärnu 

matusemajast. Lahkunu läks tuhastamisele. 

17. jaanuaril külastas A.Saar koos kaaslastega Kilingi-Nõmme vabakogudust. 

19. jaanuaril toimus Pärnu pastorite ümarlaud Immaanueli Koguduse palvelas. 

Suur tänu Ella Adamsile, kes kattis kohvilaua. 

22. jaanuaril pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar ja 

J.Tammo. 



23. jaanuaril toimus Edela piirkonna koguduste juhtide kokkutulek Samaarias. 

Uueks piirkonna vanemaks valiti Viljandi Baptistikoguduse pastor Allan Helde. 

EKBK Liidu president Meego Remmel rääkis koguduse liidust ja 

ettevalmistustest EKBK Liidu aastakonverentsiks, kus valitakse uus 

vanematekogu ,revisjonikomisjon, president ja asepresident. 

26. jaanuaril istus koos Immaanueli Koguduse juhatus. Otsustati Immaanueli 

koguduse poolt seada EKBK Liidu presidendikandidaatideks Margus Mäemetsa 

ja Erki Tamme. Vanematekogu vabalt valitavatele kohtadele esitati Meego 

Remmel, Enn Palmik, Peeter Tamm, Helle Liht, Aivar Raudver. EKBK Liidu 

revisjonikomisjoni liikmete kandidaatideks esitati Allar Laugesaar, Tarmo Lige 

ja Ruudi Leinus. Ordineerimiskomisjoni kandidaatideks esitati Meego Remmel, 

Peeter Roosimaa, Toivo Pilli, Eduard Kakko ja Erik Rahkema. 28. jaanuari õhtul 

pidas J.Tammo Rapla Vabakoguduses loengu islamist. Järgnes arutelu ja 

kohvilaud. 

30. jaanuaril pidas J.Tammo Oleviste Piiblikoolis neljatunnise loengu 

1.Timoteose kirjast. 

 


