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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 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 

Pastorid: 

Viljar Liht  Allan Helde (kt) 

 

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 täiendavad vastutusalad: 

Sulev Liht  – välissuhted; 

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 

„Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga Issanda sõna jääb igavesti.

 See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.” 

1. Peetruse kiri 1: 24–26 

Armas Kohila kogudus! 

Alustan samade mõtetega, millega tervitas meie EEKBK Liidu president Meego Remmel 2014. 

aasta alguses kogudusi: „Soovin ja palun, et elaksime seda aastat järgides Jumala sõna 

radikaalsemalt kui kunagi varem, olgu kodus, koguduses, kogukonnas, kogu maailmas. Piibel 

ütleb: „Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga Issanda sõna jääb igavesti. See on aga 

seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.”” 

Oleme silmitsi võimalustega, valikutega, pakkumistega, mis on meile uued ja millele me tihti ei 

leia vastust oma koguduslikust pärandist. Nähtused, mida Pühakirjas ei ole mainitud, tekitavad 

nõutust. Ühiskond on loonud ringikujulise ava, millest kõik peavad läbi mahtuma – demok-

raatia, liberaalsus, sallivus. Kristuse kogudus aga ei ole ringikujuline, ta on mitmetahuline ega 

mahu sellest avast läbi. Ja nii me küsime iseendalt – millised on need nukid, mis peab maha 

lihvima, kui suurele kompromissile me peame minema suhetes mittekristlastega, avaliku 

arvamusega …? 

„Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis 

te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.” 

Johannese evangeelium 8: 31–32 

Kord vastandus Jeesus ühiskondlikule survete ja teema kokkuvõtteks ütles Jeesus juutidele, kes 

temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate 

tõde ja tõde vabastab teid.” 

Aasta 2014 on meie koguduste liidus pühendatud Pühakirja uurimisele, väärtustamisele: Piibel 

on põlvkondade pärand. Soovin, et me väärtustaksime seda pärandit ja meil oleks, mida anda 

edasi oma lastele, lastelastele – mitte tolmunud raamat riiulil, vaid Sõna, mis teeb elavaks.  

 

Õnnistusi soovides 

pastor Allan Helde 
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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 paljud muud üritused nii koguduses kui ka väljaspool. 

Tegevusharud on pühapäevakool, noortetöö, sotsiaaltöö, palve- ja osadusgrupid, laulukoor, 

mitu muusikarühma ja muud. 

2013. a toimusid koguduse palvelas jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 11, 

kolmapäeviti palveteenitused kell 19, noorteõhtud reedeti kell 19. 

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 2013. aastal keskmiselt üks täisajaga töötaja. Palk brutosummas moodustas 

11 247 eurot. 

Juhatuse liikmetele ei ole töötasu makstud. 

2013. a suuremad sündmused: 

Töötegijate väljasõit 

„Teeme ära” talgutel osalemine 

kalmistupüha koos EAÕ kirikuga 

lastelaager 

noortelaager 

koguduse suvelaager 

Otepää Baptistikoguduse külastus 

koguduse aastapäev 

suvelõpukontsert 

misjonikonverents Tartus 

jõuluprojektid 
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2014. a suuremad ettevõtmised: 

Eesti Vabariigi aastapäeval 

lipuheiskamine 

Toidupanga projekt 

suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus 

„Teeme ära” talgutel osalemine 

kalmistupüha koos õigeusukirikuga 

lastelaager 

noortelaager 

koguduse suvelaager 

Pärnu Immaanueli koguduse külastus 

koguduse aastapäev 

Beeta kursus 

advendi- ja jõuluprojektid

 

Pühapäevakoolis osales 15–20 last. 

2013. aastal võtsid lapsed osa laste talvepeost, suvelaagrist, päevalaagrist, sisustasid 

emadepäeva teenistuse ja muud teenistused. 

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

ja talvelaagrites, üle-eestilistel piiblipäevadel, laagrites. Toimuvad perioodilised kohtumised 

teiste koguduste noortega. Eesmärk on olla usu, armastuse ja lootuse levitaja nüüdisajas. 

Kohila Baptistikogudus on jätkuvalt tegev. 

Sulev Liht 

juhatuse esimees 
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5. Sündmused 2013 Kohila Baptistikoguduses 

 

Jaanuar 

03.01 Viljar Liht osaleb Vabadussõja mälestuspäeva üritusel Tallinnas Vabaduse 

väljakul. 

06.01 kolmekuningapäeva jumalateenistus, jutlustab Göran Strömberg. 

14.01 Viljar Liht nõupidamisel Rapla maavanema juures. 

16.01 kogudustevaheline palveteenistus, jutlustab Jüri Vallsalu. 

26.01 Alfa väljasõit Keila Baptistikogudusse. 

 

 

Veebruar 

02.02 Viljar Liht teenib kaasa eakate töötegijate päeval Tallinnas. 

03.02 jumalateenistusel jutlustab Veikko Võsu. 

10.02 Alfa kursuse lõpetamine. 

17.02 noorte sisustatud jumalateenistus. 

20.02 jumalateenistus Hageri hooldekodus. 

24.02 EV 95, jutlustab Aarand Roos, tervitab Kohila vallavanem Heiki Hepner. 

Eesti Minut – ühispildistamine, milles osales kogudus. Koguduse foto leidis 

kajastust meedias. 
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Märts 

03.03 koguduse üldkoosolek. 

05.03 kohtumine Kohila Mõisakooli esindajatega. 

06.03 Gruusia õhtu koguduses. 

08.–09.03 EEKBKLi aastakonverents. 

10.03 jutlustab Aneri Giunashvili Gruusiast. 

16.03 juhatuse väljasõit Hagerisse. 

20.03 vaimuliku värskenduse teenindus, jutlustab Albert Veksler Iisraelist. 

24.03 laulab Tallinna Kalju BK segakoor, jutlustab Vilver Oras. 

25.03 Viljar Liht maavanema vastuvõtul. 

27.–28.03 Kohila valla laste ülestõusmispühade hommikud koguduses. 

31.03 ülestõusmispüha, laulab koguduse segakoor. 

31.03 Viljar Liht teenib kaasa Tallinna Uue Elu koguduse aastapäeval. 

 

Aprill 

13.04 Naiste kevadpäev Haapsalus 
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Mai 

01.05 koguduse hoogtööpäevak. 

04.05 kogudus osaleb „Teeme Ära” talgutel. 

09.05 Viljar Liht salvestab Pereraadios hommikupalvusi (eetris 12. – 18. mail). 

12.05 emadepäeva pereteenistus. 

19.05 nelipühad, jutlustab Göran Strömberg. 

26.05 noorte sisustatud jumalateenistus. 

26.05 Viljar Liht evangeelsel teenistusel Antslas. 

 

 

Juuni 

07.– 09.06 noorte piiblipäevad Raplas. 

13.– 16.06 koguduse pühapäevakoolilaager Petrulas. 

16.06 kalmistupüha jumalateenistus EAÕK Kohila kirikus. 

23.06 jaanipäeva vabaõhuteenistus koguduse hoovil. 

28.–30.06 Viljar Liht osaleb Soome Vabakiriku aastakonverentsil Kuopios. 
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Juuli 

07.07 Otepää kogudus kõlaskäigul Kohilas, jutlustab Margo Meri. 

12.–14.07 EEKBKLi suvefestival Keilas. 

21.07 Viljar Liht jutlustab Kuressaare Siioni koguduses. 

26.–28.07 koguduse suvelaager Nuutsakul. 

 

 

August 

11.08 koguduse 104. aastapäev. Laulab koguduse segakoor, jutlustab Toivo Pilli. 

Kaljo Raidi 95. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspingi avamine. 

19.–24.08 koguduse delegatsioon Soomes, Virrati vabakoguduses. 

24.08 Põhja- ja Kesk-Eesti piirkonna kokkusaamine Raplas. 

25.08 koguduse väljasõit Otepääle. 

27.08 kohtumine Kohila Mõisakooli esindajatega. 
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September 

01.09 mustlasmisjoni teenistus, jutlustab Nikolai Indus ja Allar Känd. 

01.09 suvelõpukontsert, esineb ansambel Keshet. 

02.09 Viljar Liht osaleb Kohila Mõisakooli avaaktusel. 

05.09 Viljar Liht osaleb Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtul. 

06.09 Viljar Liht osaleb Kreeka Suursaatkonna vastuvõtul. 

08.09 Viljar Lihti kohusetäitjaks õnnistatakse pastor Allan Helde. 

Mattias Liht õnnistatakse noortejuhiks. 

  esitleti raamatut „Viljari aeg“. 

11.09 Viljar ja Piia Liht sõidavad aastaks Vancouverisse sealset Eesti kogudust teenima. 

15.09 pühapäevakool alustab uut hooaega. 

16.09 Allan Helde hommikupalvus Kohila Mõisakoolis. 

29.09 Allan Helde Kehra teenib koguduses koos Hannes ja Karin Nõlvakuga. 
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Oktoober 

12.10 Misjonikonverents Tartus. 

12.10 Kohila pühapäevakool Lastepäeval Tartus. 

13.10 Lõikustänupüha teenistus. 

20.10 KOV valimised. Koguduse esindajana osutus Kohila vallavolikogusse valituks  

  Allar Haljasorg. 

27.10 Jumalateenistusel jutlustab Tarmo Lige 

30.10 Põhja- ja Kesk-Eesti piirkonna koguduste palveteenistus Kohilas 

juhatab Gunnar Mägi, jutlustab Tarmo Lige. 

 

November 

02.11 konverents „Terved suhted” Kohilas. 

10.11 isadepäeva tähistamine, pühapäevakooli eriprogramm. 

15.–16.11 GLS-i konverents Tallinnas. 

17.11 jumalateenistus Hageri Hooldekodus. 

24.11 Allan Helde jutlustab Rapla Vabakoguduses, 

 Matthew Edminster jutlustab Kohilas. 
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Detsember 

01.12 I advendi jumalateenistus, jutlustab Göran Strömberg 

08.12 II advendi jumalateenistus, jutlustab Helari Puu 

Sandra Nurmsalu advendikontsert. 

16.12 Pühapäevakooli jõulunäidend „Kolm tähetarka leiavad Jeesuse”. 

21.12 Noorte heategevusprojekti käigus külastatakse Hageri hooldekodu, Katikodu ja 

jõulupakid viiakse koguduse eakatele. 

22.12 IV advendi pereteenistus. 

Pühapäevakool lavastab Jeesuse sünniloo, jutlustab Kaarel Väljamäe 

24.12 jõululaupäeva jumalateenistus, laulab Hannes ja Karin Nõlvak koos segakooriga. 

31.12 vana-aasta õhtu jumalateenistus, kahekõne Priit Pesur ja Allan Helde. 
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6. Noortetöö 2013 Kohila Baptistikoguduses 

Koguduse noortetöö 2013. aastal võib jagada kaheks – noortetöö jaanuarist juunini ja 

noortetöö septembrist detsembrini. 

Esimesel perioodil olid noortejuhid Joonas Helde ja Steffi Viita. Jaanuari alguses võeti tiimi 

uus liige Liisbet Kuutok. 

Iga kuu toimus 2–3 noorteõhtut, mille teemad olid järgnevad: „Osadus”, „Palve”, „Muna või 

kana?”, „Miks Aadamale Eeva?”, „Mis juhtus?”, „Your love never fails”, „Usuhüpe”, 

„Challange accepted”, „Epic fail”, „Vaimne sõda” ning „Kuidas kuulda Jumala häält?” 

Teemasid käisid lahti mõtestamas Tõnis Roosimaa, Viljar Liht, Allan Helde ja Talvi Helde. 

Peale tavapäraste noorteõhtute toimusid lauamänguõhtu, filmiõhtu ja noortehooaja 

lõpupidu. 

22.–24. veebruaril osales noortetiim Tallinnas noortejuhtide konverentsil „Põlev Pirn”, mis 

seekord kandis nime „Isa Maa”. 

Oluline osa noortetöös oli suhtlemine teiste koguduste noortega. Märtsi lõpus külastasid 

noored Nõmme Baptistikoguduse noori, mai alguses tegid Nõmme noored vastuvisiidi 

Kohilasse. Mai lõpus kutsusid noori külla Jõgeva noored ja tehti ühisnoortekas.  

19. mail toimus koguduse noorte korraldatud „Serve The City”, mille raames külastati Hageri 

hooldekodu, Katikodu, jagati humanitaarabi ning hoolitseti abivajajate eest – just nii, nagu 

Piibel õpetab meid tegema. 

7.– 9. juunil osalesid koguduse noored Raplas piiblipäevadel „Päev enne homset”.  

22.–25. juuli toimus koos Jõgeva ja Mustvee noortega Nuutsakul „SOS-noortelaager”. 

Kohilast osales laagris umbes 20 noort, kokku oli inimesi umbes 65. Nagu laagri nimigi (SOS 

– „Samm osaduse suunas”) viitab, oli hea osadus noortel nii Jumalaga kui ka üksteisega.  
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Pärast noortelaagrit algas Nuutsakul koguduse suvelaager, kuhu jäi ka enamik Kohila noori. 

Üks noor sai laagris ristitud. 

Sügisel leidis aset mitu muutust – mõlemad noortejuhid (Joonas Helde ja Steffi Viita) ja ka 

noortetiimi liige Greete Liht andsid töö üle ning uueks noortejuhiks õnnistati Mattias Liht. 

Rapla Vabakogudusest tuli appi noortetööd tegema Koit Helde. 

Esimene ühisüritus oli augusti lõpus SOS-noortelaagri kokkutulek Jõgeval, kus tehti ühine 

noorteõhtu Jõgeva ja Mustvee noortega.  

Noortetöös leidsid aset mõned uuendused. Kui enne piirdus noortetöö noorteõhtutega, siis 

septembrist hakkasid toimuma osadusgrupid, kus pandi suuremat rõhku ühisele osadusele.  

Osadusgruppides räägiti järgmistel teemadel: „Keda me järgime?”, „Palve”, „Piibel”, „Kes 

oli/on Jeesus?”, „Maailma valgus” ja „Kuhu edasi?”. 

Samas toimusid kaks korda kuus noorteõhtud. Noorteõhtute ülesehitus jäi samaks. 

Noorteõhtute teemad olid sellised: „Milleks kaaskristlased?”, „Oled valmis?”, „Isiklik usk”, 

„See lugu kõlab tuttavalt” ning „Valvake”. Peale selle toimus noorte jõulupidu ja 

lauamänguõhtu. 

Oktoobris osalesid koguduse noored taaskord üritusel „Serve The City”, mida korraldas üks 

noortetiimi liikmetest.  

Novembris toimus Tallinna Tehnikaülikoolis kristlik juhtide konverents „Global Leadership 

Summit 2013”, kus osales koos mitme koguduse töötegijaga ka kolm noortetiimi liiget. 

6. detsembril toimusid paralleelselt kaks üritust: tüdrukute kodugrupp, mida aitas 

korraldada Talvi Helde ning „Mehed metsas” – koguduse poisid käisid Siilas Kase juhtimisel 

metsas telkimas. 

21. detsembril korraldasid noored koostöös koguduse sotsiaaltöö ja hoolekande eest 

vastutavate inimestega heategevusürituse, mille käigus külastati Hageri hooldekodu, 

Katikodu ja koguduse eakaid inimesi. 
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Aastavahetusel toimus koguduse hoones aastavahetuspidu koos Jõgeva noortega. Üritusel 

osales kokku umbes 40 noort. Tulijaid oli nii Kohilast, Jõgevalt, Tallinnast kui ka Raplast. 

 

Noortetiim 2013. aasta I poolel:   Noortetiim 2013. aasta II poolel: 

Joonas Helde      Mattias Liht 

Steffi Viita      Koit Helde 

Liisbet Kuutok      Hanna Kristiina Liht 

Hanna Kristiina Liht     Liisbet Kuutok 

Mattias Liht      Maiu Kant 

Maiu Kant      Siilas Kask 

Greete Liht 

Siilas Kask 

 

Mattias Liht 
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7. Lastetöö 2013 Kohila Baptistikoguduses 

Pühapäevakoolitunnid toimuvad igal pühapäeval. Pühapäevakoolis on kaks rühma: 

eelkooliealised ja kooliealised. Pühapäevakoolis käib u 30 last, iga pühapäevaselt on kohal u 15 

last.  

Kevadel enne ülestõusmispühi käisid lasteaia- ja koolilapsed koguduses vaatamas 

lauanukuteatrit Jeesuse ülestõusmisest. 

14.–16. juunil toimus suvelaager Petrulas, selle teema oli „Iisraeli rahva rännak“ ja laagris osales 

35 last. Lapsed mängisid rollimängu – Iisraeli rahvas, kes põgenes Moosese juhatusel Egiptuse 

vaarao eest läbi Punase mere kõrbe.  

Pereteenistused koos pühapäevakoolilastega olid emadepäeval ja isadepäeval. 

Oktoobris käisime 20 lapsega Tartus lastepäeval, mille teema oli „Piiri taga”. 

16. detsembril esitati jõulunäidend  „Kolm tähetarka” kooli- ja lasteaialastele. Osales u 260 last. 

22. detsembril esitasid pühapäevakoolilapsed koguduse jõuluteenistusel jõulunäidendi „Jeesuse 

sünni lugu”. 

Pühapäevakooliõpetajad aastal 2013: 

Juht:     Õpetajad:   Õpetajaabid: 

Siilas Kask    Pille Nurm   Eliisabet Helde 

    Kristina Selde   Paul Kattel 

    Anu Kattel 

    Kärt Kask 

    Siilas Kask 

Siilas Kask 
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8. Sotsiaaltöö 2013 Kohila Baptistikoguduses 

 

Eks sotsiaaltöö ja hoolekanne on ju selline igapäevane töö! Usun, et kõik me märkame enda 

ümber abivajajaid ning aitame oma ligimesi jõudumööda! Toiduainetega toetas kogudust taas 

PRIA toiduabi! Kogudusele eraldati neli tonni vajalikke toiduaineid; suhkur, jahu, makaronid, 

tatar, neljaviljahelbed, manna, riis ja õli. Seda jagasime kogudusele ja paljud said edasi jagada 

neile, kes vajasid kõhutäidet! Oleme saanud jaotada ka mitmeil korral Rootsist saadetud 

riideabi, millest on osa saanud väga palju Kohila vallainimesi. Oleme regulaarselt külastanud 

Hageri hooldekodu. Toimusid jumalateenistused, mille käigus saime anda oma tunnistuse 

Jumalast, üheskoos laulda, käia tubades vestlemas ja lugeda hooldekodu elanikele Piiblit ette! 

Traditsiooniliselt külastasime jõulude ajal koguduse eakaid liikmeid. 

Väikegruppide kaudu tuli ettepanek abistada nii vallas kui ka koguduses inimesi, kel on 

toimetulekuraskusi. Usume, et saame tööle 2014. aastal koostöös Sõbra käe ja Toidupangaga 

regulaarselt kaks korda kuus toiduabi jagamise just neile peredele, kes seda väga vajavad! 

Oleme püüdnud aidata koguduse inimesi ka rahaliselt, kui on tekkinud raskeid ja ootamatuid 

olukordi. 

Usun, et nii me täidamegi Jumala käsku ja meie koguduse motot „Üheskoos austada Jumalat ja 

jagada Tema armastust”. 

 

Margit Mandri 



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2013 

_____________________________________________________________________________________ 

 21

9. Muusikatöö 2013 Kohila Baptistikoguduses 

Kohila koguduse muusikaelu on mitmekülgne. Pühapäevastel jumalateenistustel on 

tavapäraselt üks vastutaja ülistusjuhtide seast, kes valib endale muusikarühma ja hoolitseb 

teenistuse muusika eest tervikuna. Suursündmuste puhul tuleb kokku segakoor ja harjutame 

mõne eelneva nädala. Projektikoosseisudena toimivad ka ansamblid, nii nais- kui ma 

meeskollektiivid. Pereteenistusi sisustavad lapsed. Aega-ajalt on meil käinud ka külalisi.  

Siinkohal väike kronoloogiline ülevaade 2013. a peamistest muusikalistest ettevõtmistest. 

16. jaanuari kogudustevahelisel palveteenistusel, laulis üks koguduse ülistusgruppidest. 

24. veebruaril, Eesti Vabariigi 95. aastapäeva pidulikul jumalateenistusel laulis ansambel 

Meeli Pajula juhtimisel isamaalisi laule. 

6. märtsil toimus koguduses Gruusia õhtu, muusikat tegid külalised Georgiast. 

8.–9. märtsil EEKBKL-i aastakonverentsil laulis mh Hannes Nõlvaku ansambel. 

20. märtsi õhtul oli vaimuliku värskenduse teenindus, kus jutlustas Albert Veksler 

Iisraelist ning heebreapäraseid ülistuslaule ja juudi lugusid esitas Margit Prantsus koos 

kohalike muusikutega. 

24. märtsil oli Tallinna Kalju BK külaskäik Kohilasse, laulis Kalju koguduse segakoor Tiiu 

Jürma juhtimisel, jutlustas Vilver Oras. 

31. märtsil, I ülestõusmispühal laulis koguduse segakoor Kaia Väljamäe juhtimisel. 

13. aprillil naiste kevadpäeval Haapsalus teenis kaasa Hannes Nõlvaku ansambel 

koosseisus Hannes, Karin, Pille, Rasmus, Meeli, Mike. 

12. mai emadepäeva pereteenistusel oli muusikaline lasteprogramm ja ülistus Mirja-

Lenna juhtimisel. 

16. juunil toimus kalmistupüha jumalateenistus EAÕK Kohila kirikus, kus laulis nii 

õigeusukoguduse kui ka baptistikoguduse ansambel. 

23. juunil, jaanipäeva vabaõhuteenistusel koguduse hoovil laulsime ühiselt ülistuslaule.  

7. juunil käis Otepää kogudus kõlaskäigul Kohilas, musitseeris Otepää koguduse 

ansambel. 
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12.–14. juulil, EEKBKL-i suvefestivalil Keilas osalesid mõned Kohila koguduse lauljad 

suures ühendkooris. Pühapäeva hommikusel lõputeenistusel tuli ettekandele Jimmy ja 

Carol Ovensi muusikal „Kui mu rahvas” 

11. augustil, koguduse 104. aastapäeval laulis koguduse segakoor Kaia Väljamäe 

juhtimisel. Laulsime ka Kaljo Raidi 95. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspingi 

avamisel koguduse hoovil. 

19.–24. augustil viibis koguduse delegatsioon Soomes, Virrati vabakoguduses, kus 

muusikaga teenisid Hannes ja Karin Nõlvak. 

25. augustil, koguduse väljasõidul Otepääle laulis sealses koguduses mitu meie 

muusikakollektiivi. Esitusele tuli spontaanne läbilõige meie aastastest 

muusikategemistest. 

1. septembri mustlasmisjoni teenistusel olid meil külalised, kes esitasid mustlaspäraseid 

laule.  

1. septembri suvelõpukontserdil esines juudi rahvamuusikaansambel Keshet Tartust. 

29. septembril teenisid Hannes ja Karin Nõlvak koos pastor Allan Heldega Kehra 

kogudust. 

30. oktoobril, Põhja- ja Kesk-Eesti piirkonna koguduste palveteenistusel Kohilas laulis 

koguduse ülistusgrupp. 

2. novembril toimus konverents „Terved suhted”, kus muusikaga teenis Kohila koguduse 

ülistustiim. 

8. detsembril oli teine aasta suursündmus, Sandra Nurmsalu advendikontsert, kuhu 

ootasime eelkõige valla ja alevi inimesi.  

24. detsembril, jõululaupäeva jumalateenistusel, milles Hannes ja Karin Nõlvak esitasid 

koos segakooriga jõululaule oma aasta tagasi valminud CD-plaadilt.  

 

 

Meeli Pajula 

 



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2013 

_____________________________________________________________________________________ 

 23

10. Liikmeskond 

Kohila Baptistikogudusel on 31.12.2013 seisuga 173 liiget: 119 naist ja 54 meest. 

Tabel 10.1. Kohila Baptistikoguduse liikmete arv 2003–2013 

 

 

Liikmeskonnast 2013. aastal moodustavad naised 69% ja mehed 31%. 

Tabel 10.2. Kohila Baptistikoguduse liikmete sooline jaotus 2003–2013 
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Koguduse liikmeskond suurenes 2013. aastal 3 inimese võrra, 1 naise ja 2 mehe võrra. 

Tabel 10.3. Kohila Baptistikoguduse liikmemuutused 2013 

 

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

Tabel 10.4. Kohila Baptistikoguduse vanuseline jaotus 2013 

 

Koguduses on 51 liiget vanemad kui 61 aastat, 92 liiget vanuses 31–60 aastat ja 30 liiget 

nooremad kui 30 aastat. Liikmete keskmine vanus on 49 aastat, 6 kuud ja 2 päeva. 

Allar Haljasorg 
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11. Raamatupidamise aastaaruanne 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon. 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2013. 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 2013. 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 2013. a 

majandusaasta aruande kohta 

 

Kohila koguduse 2013. a majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2013 

kuni 31.12.2013 kohta ja see sisaldab kõiki nimetatud ajavahemikul sooritatud 

majandustehinguid. Revisjonikomisjon tutvus Kohila Baptistikoguduse juhatuse koosolekute 

protokollidega ja raamatupidamisdokumentidega. 

Kontrollimise käigus selgus järgmine:  

Kohila Baptistikoguduse põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele, kuid 

mitte vähem kui kord kuus. Baptistikoguduse 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. Kohila BK majandustegevuse aluseks on aasta eelarve. 

Juhatuse koosolekutel on arutatud peamiselt jooksvaid majandusküsimusi, peale selle 

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 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 kõik põhitegevuse rahavood kajastatud. 
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Kokkuvõtteks 

 

2013. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja 

õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid 

seisuga 31.12.2013. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 

seisuga 31.12.2013. 

 

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 


