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Detsember
6. detsembril lõpetas sügisene Alfa kursus. Kursuse lõpetas viis inimest. Suured
tänud kursuse juhtidele Marge Arumäele ja Astrid Kaevandile ning kõigile
kaastöölistele!
10. detsembril pidas J.Tammo Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus seminaris
loenguid ja ütles vaimuliku sõnumi seminari jõuluõhtul.
12. detsembril kohtus J.Tammo Toronto Baptisti Koguduse pastori Jüri
Puusaagiga.
20. detsembril külastas A.Saar Kilingi-Nõmme Vabakogudust.
Immaanueli Koguduses laulsid hommikul Kits’e pere. Suur tänu!
22. detsembril ütles J.Tammo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi
jõuluaktusel Eliisabeti Kirikus vaimuliku sõnumi.
24. detsembri õhtul õnnistati väike Kusti Harjaks (*8.05.2014). Õnnistusi kogu
perele! Laulsid Kitse perekond ja segakoor! Kogunenud oli rohkelt rahvast!
25. detsembri hommikul laulis koguduses Hanna Kivila. Suur tänu!
Sama päeva hommikul pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse
M.Allsalu ja J.Pulk.
27. detsembril toimus koguduse jõulupuu, kus lapsed esitasid M.Arumäe
juhendamisel toreda ja andeka jõulunäidendi. Käis jõuluvana ja öeldi üksteisele
tänusõnu tehtu eest. Suured tänud õhtu juhile Lev Bannikovile.

November
8. novembri õhtul oli „Kellaviieteel“ külaliseks EKBK Liidu „Sõbra käe“
juhataja M.Kibuspuu, kes rääkis koguduste liidu erinevatest sotsiaalabi
projektidest ning „Sõbra käe“ kaupluste võrgustikust.
13. novembril laulatas pastor J.Tammo Immaanueli Koguduse palvelas Arthur
Luht’i ja Änni Rausk’i. Jumal varjaku ja õnnistagu noorpaari!
15. novembril jutlustas hommikul Immaanueli Koguduses EKBK Liidu
president M.Remmel.
Samal päeval külastasid Kilingi-Nõmme Vabakogudust A.Saar ja A.Tael.
22. novembril teenisid kogudust muusikaga M.Vellend ja L.Kibuspuu.
24. novembril toimus Pärnu pastorite ümarlaud EKNK koguduse ruumides.
Immaanueli Koguduse poolt võttis sellest osa J.Tammo. Vahetati mõtteid
aktuaalsete vaimulike ja ühiskondlike arengute üle.
Sama päeva õhtul kõneles J.Tammo Evangeelsetele Üliõpilastele Agape kirikus

„Issanda taastuleku“ teemal.
27. novembril pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus
jumalateenistuse.
28. novembril pidas J.Tammo loengu Oleviste Koguduse Piiblikoolis teemal:
„Inimese loomine, patulangus ja päästmine.“
29. novembril esitas laste- ja noortekoor kauni advendi aja kontserdi. Suur tänu
kõigile lastele, abilistele ja õde Rebeka Bannikovale.

Oktoober
3. oktoobril külastasid Immaanueli Koguduse noored ja juuniorid Lev Bannikovi
juhtimisel Kilingi-Nõmme Vabakoguduse noori.
4. oktoobril pidas Immaanueli Kogudus lõikustänupüha. Suur tänu kõigile, kes
tõid sügisande ja õde Monika Allsalule, kes kaunistas palvela kaunite
sügislilleseadetega.
11. oktoobri hommikul teenisid Suure- Jaani baptisti Koguduse vennad Johannes
Saard ja Aarne Kant sõnaga meie kogudust. Laulsid ja musitseerisid SuureJaani koguduse õed ja vennad. Tšellol esines vend Marten Meibaum. Õhtul
rääkisid õde ja vend A. Kant Suure-Jaani Baptistikoguduse tööst! Suur tänu
külalistele kauni pühapäeva eest!
14. oktoobril kutsuti igavikku õde Vilma Nurming. Ta sai vanaks 87 aastat 7
kuud ja 3 päeva. Õde Vilma Nurming maeti 19. oktoobril Karuse kalmistule.
Viimased aastad veetis Vilma Nurming Tammiste Hooldekodus. Kogudus
avaldab kaastunnet leinajaile!
19. novembril külastas Immaanueli Koguduse koor Tartu Kolgata
Baptistikogudust, kes tähistas oma 114. aastapäeva. Pärnu I Baptistkoguduse
vennast Oidermannist, kes saadeti Pärnust Viljandisse ja Tartusse
baptistikogudusi rajama, rääkis vend Aldur Vunk, jutlustas J.Tammo. Täname
sooja vastuvõtu eest!
19. novembril jutlustas Ahto Saar Kilingi- Nõmme Vabakoguduses.
23. oktoobril pidasid Tammiste hooldekodus jumalateenistuse A.Saar ja
J.Tammo

September
1.septembril pühitses pastor Joosep Tammo Pärnu Ülejõe Põhikooli lipu ja palus
õnnistust kooliperele algava õppeaasta puhul.
8. septembril võttis J.Tammo osa EKBK Liidu Vanematekogu koosolekul
Tartus.

13. septembril külastas EKBK Liidu Vanematekogu liige õde Helle Liht ja õde
Kristina Krabi Immaanueli Kogudust. „Kellaviie“ teel rääkis õde Helle Liht
põgenikest Liibanonis ja Ida-Ukrainas ning sellest kuidas võiksime kristlastele
põgenikke aidata.
13. septembril külastasid Lev ja Rebeka Bannikov koos teiste noortega Käina
EKB Koguduse 125-ndal aastapäeval, kus jutlustas ja tervitas Pärnu Immaanueli
Koguduse poolt Lev Bannikov.
20. septembril alustas Immaanueli Koguduses Alfa kursus. Jumal õnnistagu Alfa
meeskonna liikmeid M.Arumäed, A.Kaevandit ja köögitoimkonda ning kõiki
loengupidajaid.
Hommikul jutlustas Kilingi-Nõmme Vabakoguduses vend A.Saar.
Sama päeva õhtul kohtus J.Tammo Kilingi-Nõmme Vabakoguduse liikmetega
teemaõhtul: „Kristlased ja pagulased“.
25. septembril pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar,
M.Allsalu ja J.Tammo. Kogudust tervitab õde Vilma Nurming.
Õhtul toimus Suigu Vabakoguduse palvelas vendade palve öö, millest võttis osa
25. venda. Jumal oli oma vaimuga meile väga ligi. Vennad tänavad Suigu
Kogudust lahke vastuvõtu eest!
29. septembril külastas J.Tammo õde Anne Pärnat Pärnu Hooldushaiglas.

August
8. augustil laulatas J.Tammo Jane Vendik’u ja Sten Peetersoo Loodusmaja
pargis.
11. augustil toimus J.Tammo kodus Pärnu pastorite ümarlaua koosolek, kus
arutati ühistöö võimalusi sügisperioodil.
15. augustil toimus Edela-piirkonna töötegijate kogunemine Viljandis, kus meie
kogudusest võtsid osa A.Saar, J.Keernik ja J.Tammo. Vaatluse all olid EKBK
Liidu arengud, valmistumine aastakonverentsiks ja pagulaste teema.
20. augustil toimus Laitse Graniitvilla aias Kaja Sihi ja Kalle Kuusiku laulatus.
Laulatustalituse viis läbi J.Tammo.
21. augustil toimus J.Tammo kodus koguduse tööharude juhtide kohtumine, kus
arutati sügishooajaga seotud ettevõtmisi ja seda, kuidas erinevad tööharud
saaksid üksteist paremini toetada. Otsustati suurendada ajakiri Päiksekiir
koguduslikku tellimust. Leiti, et koguduse jõuluõhtul võiksid erinevad tööharud
esineda. Võeti eesmärgiks uuendada evangeelse töörühma tööd. Arutluse all olid
veel paljud muud koguduse elu praktilised küljed.
23. augustil külastas Immaanueli Koguduse koor Suure-Jaani Baptistikogudust

nende aastapäeval. Tellitud bussis oli 24 inimest, oma autodega liitus Pärnust
veel 7. Jutlustas J.Tammo. Järgnes armastussöömaaeg, kus tähistati ka pastor
Aarne Kanti 50. juubelit. Seejärel tutvus koor Viljandi Baptisti Koguduse uue
kirikuhoone ning kauni lossimäega.
28. augustil külastasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste hooldekodu. Toimus
jumalateenistus, kus mälestati vend Aarne Põlluäärt. Seejärel külastasid vennad
õde Vilma Nurmingut, kes tervitab kogudust.
28.-30. augustini viisid koguduse noored Suigus läbi lastelaagri, millest võttis
osa 20-25 last. Nii lapsed kui laagri juhid jäid laagriga väga rahule. Suur tänu
kõigile!
29. augustil pidas J.Tammo Brackmanni pargis Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi avaaktuse palvuse.

Juuli
4. juulil käisid koguduse vennad Kilingi-Nõmme Vabakoguduse juures kuuri
ehitamas.
5. juulil kihlusid Merlin Aan ja Viktor Kajalainen.
18. juulil toimus Paikuse puhkekeskuses Aino Gilli 75. sünnipäeva tähistamine.
Sünnipäeva raames õnnistas Joosep Tammo väikse Kätlin Gilli (2013*)
24. juulil pidasid jumalateenistuse Tammiste Hooldekodus A.Saar ja M.Allsalu.
25. juulil laulatas J.Tammo Võiste rannal Eva-Kristi Rea ja Martin Heina. Jumal
varjaku ja õnnistagu noori nende ühisel eluteel!
25. juulil toimus palvela ruumes Joosep Tammo 65. sünnipäeva tähistamine.
Muusikaliselt teenisid Allar Kaasik tšellol ja Rebeka Bannikova klaveril.
J.Tammo tänab kõiki, kes teda meeles pidasid!
27. juulil kutsuti Tammiste Hooldekodus igavikku Aarne Põlluäär. Ta sai vanaks
64 aastat 7 kuud ja 14 päeva. Õed andsid venna põrmu tuhastamisele! Kogudus
mälestab ustavat liiget!

Juuni
5.-6. juunini osales J.Tammo KUS’i poolt organiseeritud „Kutse kooli“
lõpusessioonil, kus pidas loenguid.
13. juunil toimus koguduse noortelaager Suigu palvela juures, millest võttis osa
15 noort.
14. juunil viibis J.Tammo koos vend A.Taelaga Kuressaare Siioni Kiriku 22.
sissepühitsemise aastapäeval.
21. juunil kihlusid Marjo Pevkur ja Mark Bannikov.

23. juunil toimus Suigu jões ristimine. Ristiti August Kaevand (1954*), Americo
Kaevand (1984*), Sander Segal (1989*), Danero-Ander Toomsalu (1996*),
Ainar Tarkus (1968*). Soovime uutele liikmetele Jumala õnnistusi ja
vaimulikku kasvamist!
23. juuni õhtul toimus Suigu palvemajas Pärnu koguduste ühine jaanipäeva
jumalateenistus, mis lõppes jaanitulega, kus laulsid Valge-vene vennad. Suur
tänu Suigu kogudusele südamliku vastuvõtu eest!
26. juunil toimus jumalateenistus Tammiste Hooldekodus, kus teenisid sõnaga
J.Tammo ja T. R.-Holmen.
27. juunil kõneles J.Tammo EKBK Liidu suvefestivali hommikusel teenistusel
Tartus.

Mai
10. mail esitasid lapsed ja noored imelise programmi emadele ja vanaemadele.
Kitarril ja saksofonil saatsid M.Talts ja T.Unt. Jumala õnnistagu kõiki, kes
nägid vaeva.
14. mail toimus Pärnu pastorite ümarlaud Agape keskuses, millest võttis osa
J.Tammo.
18. mail sooritas J.Tammo perekonnaseisu kvalifikatsiooni uuendamise eksami
Siseministeeriumis. Vastavalt siseministri käskkirjale on J.Tammol õigus
registreerida abielupaare järgmisel 5 aastal.
22. mail pidas Hooldekodus jumalateenistuse vend A.Saar.
22. mail viibis J.Tammo Tallinnas EKN’i koosolekul, kus arutati ka kristlike
koolide riikliku rahastamisega seonduvaid küsimusi.
23. mail toimus vaimulik kontsert Martensi väljakul. Jutlustas A.Allikas, laulsid
Timo Lige ja Oikumeeniline naiskoor.
24. mai hommikusel jumalateenistusel teenis kogudust muusikaliselt
oikumeeniline naiskoor õde Murrandi juhtimisel.
26. mail viibis J.Tammo Pärnu linna parimate õpilaste vastuvõtul, kus talle anti
üle tänukiri filosoofia õpilaste juhendamisel rahvusvahelisel filosoofia
olümpiaadil.
27. mai õhtul toimus koguduse diakonide nõupidamine, kus arutati diakonide
töö korraldust koguduses.
30. mail aitasid koguduse vennad Viktor Kajalainen, Urmas Ree, Mark
Bannikov ja Arvi Tael ehitada Suigu palvela juures uut kuuri. Suigu kogudus
tänab Immaanueli koguduse vendi.30. mail õnnistas J.Tammo sisse Rebeka ja
Lev Bannikovi uue kodu.

29.-31. maini toimusid Rakveres EKBK Liidu noorte piiblipäevad „Pöördes“,
millest võttis osa üle 600 noore.

Aprill
3. aprilli õhtul toimus koguduse vendade väljasõit Lihula palvelasse, kus meid
võttis vastu pastor Aivar Raudver. Kogunes 24 venda. Räägiti oma rõõmudest ja
muredest, palvetati ja oldi leivamurdmise osaduses.
7. aprillil võttis J.Tammo osa EKBK Liidu vanematekogu koosolekust Pärnus
Havi 5.
16. aprillil osales J.Tammo Pärnu pastorite ümarlaual.
7.-18. aprillil toimus Tallinn Nõmme Baptisti Koguduse palvelas EKBK Liidu
aastakonverents, millest võtsid meie koguduse delegaatidena osa Liivi ja Heino
Tõnissaar, Mark Bannikov ja Arvi Tael, liidu vanematekogu ja
redaktsioonikomisjoni liikmena J.Tammo. Koguduste liikmeskond tõusis
möödunud aastal 6323-lt 6372-le. Vastu võeti uue kogudusena liitu Tartu
Evangeelne Linna Kogudus (TELK). Möödunud aastal ristiti liidus 143 inimest,
surma läbi lahkus igavikku 89 inimest. Õhkkond konverentsil oli usujulge ja
inspireeriv.
19. aprillil jutlustas Immaanueli Koguduses EV Riigikogu kõige vanem liige
Rein Ratas. Hommikul ja õhtul jagas mõtteid Bosnia misjonist õde Jael
Puusaag. Alfa kursuse lõpetas 5 inimest. Suur tänu Marge Arumäele, Astrid
Kaevandile, Ella Adamsile ja kõigile, kes ühel või teisel viisil aitasid kursuse
kordaminekule kaasa.
24. aprillil külastasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodu. Kogudust
tervitab õde Vilma Nurming.
26. aprillil alustas ristimiskool. Palvetagem, et see võiks viia sügavate vaimulike
otsusteni ja oleks kõigile osavõtjatele õnnistuseks!
27. aprillil võttis J.Tammo osa EV Siseministeeriumi Perekonnaseisuametnike
koolitusest.
30. aprillil osales J.Tammo Tartus Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaual.

Märts
1. märtsil kuulutas hommikul ja õhtul evangeeliumi Oleviste Koguduse pastor
Veljo Kaptein. Jumala Vaim töötas ja paljud tulid eestpalvele.
Samal päeval toimusid Riigikogu valimised. Meie koguduse vend Rein Ratas
valiti Riigikokku ja on seal vanim liige. Palume vennale varju, kaitset ja

õnnistusi!
8. märtsil kuulutas evangeeliumi Võru Baptisti Koguduse pastor Toivo Teekel ja
paljud tulid eestpalvele.
15. märtsil pidas Immaanueli Kogudus oma 131. sünnipäeva. Hommikul ja õhtul
jutlustas EKBK Liidu president Meego Remmel. Oli rohkesti eestpalvelisi.
Kokkuvõttes võib öelda, et igal evangeelsel pühapäeval andis mõni inimene oma
elu Jeesusele Kristusele ja sai päästetud. Tänu olgu Jumalale!
22. märtsil jutlustas pastor J.Tammo Oleviste koguduses kahel
jumalateenistusel. Ka seal oli taevas avatud ja rohkelt eestpalvelisi.
27. märtsil pidasid Tammiste Hooldekodus jumalateenistuse A.Saar ja
M.Allsalu.
27. märtsil pidas J.Tammo Tallinnas Õpetajate Majas avapalvuse kristlike
koolide konverentsil, mille teemaks oli: „Väärtuspõhine kasvatus – kirik, kool,
kodu.“ Kogunenud oli 80 inimest.

Veebruar
1. veebruaril toimus Immaanueli Koguduse korraline aastakoosolek. Kuulati ära
pastori, raamatupidaja ja revisjoni komisjoni aruanded. Toimus pastori korraline
usaldushääletus, mille tulemusena anti pastor J.Tammole volitus juhtida
kogudust järgmisel 5 aastal. Juhatusse valiti kaks täiendavat liiget Lev Bannikov
ja Arvi Tael. Koguduse diakoniks valiti Lev Bannikov ja diakonissiks Tiina RiitHolmen. Valiti ka delegaadid EKB Liidu aastakonverentsile, mis sellel aastal
toimub Tallinnas Nõmme Baptistikoguduse ruumes.
3. veebruaril kutsuti igavikku õde Hilda Lember. Ta sai vanaks 79 aastat, 7 kuud
ja 1 päeva. 7. veebruaril saadeti ära Vändra Luteri Kirikust ja maeti kohaliku
õpetaja poolt Vändra kalmistule. Immaanueli Koguduse poolt asetasid kalmule
pärja Hüüsi ja Uno Tõkke ja õde Maret Mikk.
8. veebruaril mängis hommikusel jumalateenistusel oma ema Maimu Kaasiku
mälestuseks Allar Kaasik. Õhtul toimus „Kellaviietee“ raames kohtumine Allar
Kaasikuga, kus ta jutustas oma teekonnast ja kutsumusest muusikuna Jumalat ja
inimesi teenida.
8. veebruaril lõppes Pere-Alfa. Suur tänu perekond Untidele, kes selle läbi
viisid. Kõik, kes sellest osa võtsid, said positiivse kogemuse. Järgmine Pere-Alfa
on plaanis korraldada 2015. aasta sügisperioodil.
22. veebruaril jutlustas hommikusel evangeelsel teenistusel Tartu Salemi
Baptisti Koguduse pastor Toivo Pilli. Õhtul jagasid oma Etioopia ja Keenia
reisi muljeid Liidija Vardja, Markus Vardja ja Mati Lohu.

22. veebruaril külastas A.Saar Kilingi-Nõmme Vabakogudust.
27. veebruaril pidasid A.Saar ja J.Tammo Tammiste Hooldekodus
juamalateenistuse ja külastasid õde Vilma Nurmingut.

JAANUAR
3. jaanuaril pidas J.Tammo Häädemeeste Gümnaasiumi hoones Oleviste noorte
talvelaagris loengu tunnistamisest ja Jumala Sõna kuulutamisest.
6. jaanuaril, kolmekuningapäeval, jutlustas J.Tammo Agape Kekuses
Evangeelse Alliansi palvenädala raames.
7. jaanuaril jutlustas Pärnu Metodisti Koguduse pastor T.Kuusemaa Immaanueli
Koguduses.
16. jaanuaril toimus koguduse noorte kodugrupp pastor J.Tammo kodus Haraka
tn. 43
17. jaanuaril mattis J.Tammo Metsakalmistule Aleksandr Nikolajevski
(15.09.1934-8.01.2015). Kogudus avaldab poja ja tütreperele kaastunnet!
17. jaanuaril kutsuti igavikku Maimu Kaasik. Ta oli kauaaegne Immanueli
koguduse liige, laulis erinevates koorides, ansamblites ja solistina. Saalemi
Vabakoguduse taasavamise järel ühines sellega. Ärasaatmine Saalemi
palvelast ja matusetalitus Alevi II kalmistule toimus 24. jaanuaril. Immaanueli
Kogudus avaldab kaastunnet abikaasa Voldemarile ja lastele peredega!
23.-24. jaanuarini võtsid J.Keernik ja J.Tammo osa Kutse-Kooli sessioonis
Risttee koguduse ruumes.
24. ja 25. jaanuaril jutlustas J.Tammo Tartu Saalemi Baptistikoguduse
evangeelsetel teenistustel. Teemaks oli „Terve elu“.
25. jaanuaril algas Immaanueli Koguduses Alfa kursus. Täname Jumalat uute
osavõtjate eest.

