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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:    

Viljar Liht 

 

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: 

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 

 

„Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama 

vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma 

vabadusse rõhutuid,  kuulutama Issanda meelepärast aastat.” 

Nende sõnadega alustas Jeesus oma uut teenistust. Ta kuulutas Jumalale meelepärast aastat. 

Milline aasta on Jumalale meelepärane? See küsimus on olnud minu südames 2016. aasta 

esimestel päevadel.  Apostel Paulus kirjutab Efesose kirja 5. peatükis: 

„Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega … vaid uurige, mis on Issandale meelepärane.“ 

Kas sina oled kunagi midagi uurinud või teinud mingit uurimustööd? Uurimistöö tegemine 

eeldab esmalt eesmärgi püstitamist, teemasse põhjalikku süvenemist, paljude materjalidega 

tutvumist ja nende läbitöötamist. Uurimistöösse kaasatakse sageli ka juhendajaid. See ei ole 

tavaliselt kiire päevatöö, vaid võtab sageli kuid ja isegi aastaid. Uurige, mis on Issandale 

meelepärane! 

Paulus ise on heaks juhendajaks selles töös. Ta ütleb: 

1. Ärka üles, kes sa magad, siis särab sulle Kristus. 

2. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad, saage täis Vaimu. 

Siin on selle uurimistöö tingimused ja tööjuhend. Püha Vaim ilmutab meile asju, mis on 

Jumalale meelepärased. 

Esimene asi, mis on Jumalale väga oluline, on sinu siiras ja elav USK. 

Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et 

tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. (Hb 11: 6) 

Teine tähtis asi on KURVASTUS MEELEPARANDUSEKS. 

Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks. Taavet ütleb oma pattu 

kahetsedes: Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei 

põlga Jumal. (2Kr 7:10) 

Kolmandaks on sinu siiras PALVEOSADUS Temaga 
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Millega võiksin tulla Issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette 

põletusohvritega, aastaste mullikatega? Ons Issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned 

tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hinge patu 

eest?  Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui 

et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? 

(Mi 6: 6–8) 

Neljas Issandale meelepärane asi on Tema elav ja toimiv SÕNA sinus. 

Sest otsekui vihm ja lumi  tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja 

teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka 

minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu 

meele järgi, ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. (Js 55: 10) 

Soovin meile kõigile  Issanda meelepärast 2016. aastat!  

Olgu Temal meist hea meel! 

 

 

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 2015. aastal jumalateenistused igal pühapäeval algusega kell 

11, noorteõhtud reedeti kell 19 ning kodugrupid nädala sees. 

Jumalateenistused ning koguduse majas, samuti väljaspool korraldatavad koosolekud ja 

üritused on avatud kõikidele soovijatele. 

Regulaarselt kord kahe kuu jooksul toimusid jumalateenistused Hageri hooldekodus. 

Koguduse tegevust rahastavad vabatahtlikud annetajad. Hoone remonti ja kontserte on 

toetanud kohalik omavalitsus. 

Koguduses oli 2015. aastal üks täisajaga töötaja. Palk brutosummas moodustas 12 276 

eurot. 

Juhatuse liikmetele töötasu makstud ei ole. 

2015. aastal toimunud suuremad sündmused: 

Lipuheiskamine Eesti Vabariigi 

aastapäeval; 

Toidupanga projekt; 

suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus; 

„Teeme ära!” projektis osalemine; 

emadepäeva pereteenistus; 

EEKBK Liidu meeste palve- ja 

osadusõhtu 

kalmistupüha koos õigeusukirikuga; 

lastelaager Adilas; 

koguduse jaaniõhtu; 
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hoovide päev; 

noortelaager; 

koguduse suvelaager Nuutsakul; 

koguduse 106. aastapäev; 

koguduse delegatsiooni sõit Gruusiasse; 

koguduse piiblipäevad; 

Alfa kursus; 

Kontserdisari „Päris jõulud“ 

jõuluprojektid ja -teenistused. 

 

2016. aasta suuremad ettevõtmised: 

Alfa kursus; 

Eesti Vabariigi aastapäeval 

lipuheiskamine; 

Toidupanga projekt; 

suure reede ja ülestõusmispühade 

teenistus; 

hoogtööpäev; 

Terve Pere Päev; 

Mäevalla koguduse külastus; 

kalmistupüha koos õigeusukirikuga; 

koguduse jaaniõhtu; 

lastelaager; 

hoovide päev; 

Gruusia koguduse esinduse 

võõrustamine; 

noortelaager; 

koguduse suvelaager; 

koguduse aastapäev; 

 

Pühapäevakoolis käis 15–20 last. 

2015. aastal võtsid lapsed osa suvelaagrist ja päevalaagrist ning sisustasid emadepäeva- ja 

muud teenistused. 
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Noorteõhtud toimuvad igal reedel. Tegutseb noorte palvegrupp. Koos käiakse sportimas, 

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

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

Kohila Baptistikogudus on endiselt elujõuline. 

 

Sulev Liht 

juhatuse esimees 
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5. Sündmused 2015 Kohila Baptistikoguduses 

 

Jaanuar 

06.01 – kolmekuningapäeva tänuteenistus 

15.01 – pastor Pereraadio lindistusel 

 

Veebruar 

01.02 – jutlustab Aare Tamm 

24.02 – päikesetõusul lipuheiskamine Kohilas vabadussõja ausamba juures  

              pastor osales Eesti Vabariigi 97. aastapäeval Narvas. 

 

Märts 

06.03 – koguduse üldkoosolek 

15.03 – jumalateenistusel jutlustab Jim Mascaro 

21.03 – Kohila koguduse juhatuse väljasõit Kiisale 

22.03 – jumalateenistusel jutlustab Anre Matetski 

 

Aprill 

02.04 – suure neljapäeva jumalateenistus mõisakoolile 

03.04 – suure reede jumalateenistus 

05.04 – naiste korraldatud ülestõusmispühahommik ja -jumalateenistus  

18.04 – suure reede jumalateenistusel laulab koguduse segakoor 

20.04 – ülestõusmispühade jumalateenistusel laulab koguduse segakoor 

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



Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikoguduse aastaraamat 2015 

_____________________________________________________________________________________ 

 12

11.04 – Kalju koguduse Alfa kursuse väljasõit Kohilasse 

17.–18.04 EEKBK Liidu aastakonverents Nõmmel 

 

Mai 

01.05 – talgupäev koguduses 

10.05 – emadepäeva pereteenistus koguduses 

15.05 – meeste palvepäev Kohilas 

22.–23.05 – pastorite õppe- ja osaduspäevad Nuutsakul 

 

Juuni 

05.06 – pastor osales mõisakooli lõpuaktusel 

07.06 – muusik Jaana Eskor Kohilas 

12.–14.06 – Adilas lastelaager teemal „Kuidas Jumal tegutseb“ 

21.06 – kalmistupüha ühesteenistus koos EAÕK Angerja kogudusega 

23.06 – koguduse jaaniõhtu koos Kalju Baptistikogudusega 

26.–28. – EEKBK Liidu suvefestival Tartus 

 

Juuli 

03.–05.07 – pastor osales Soome vabakiriku suvepäevadel Seinäjoel 

12.07 – hoovide päev Kohilas, koguduse kohvik 

24.–26.07 – koguduse laager Nuutsakul, „Aednik, viinapuu ja oksad” 

26.07 – Nuutsaku järves ristiti kolm noort inimest 
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August 

02.08 – kogudusega liitus kolm noort inimest 

07.–10.08 – Virrati sõpruskogudus Kohilas 

09.08 – koguduse 106. aastapäev, jutlustas Tapani Rautalahti.  

15.08 – pastor ja juhatuse esimees Loksal piirkondlikul kokkusaamisel 

20.–22.08 – pastor teenis kaasa pastorite perede laagris Nuutsakul 

26.08 – värskendusteenistus, jutlustas Aaron Jen 

30.08 – Vanad Noored – 35 a ristimisest, jutlustas Tarmo Lige 

 

September 

06.09 – pastor osaleb Maarjamaa 800 pidulikul teenistusel ja vastuvõtul katoliku kirikus 

10.–17.09 – koguduse delegatsioon Gruusias 

24.09 – koguduse juhatuse kohtumine RAEK-i esindajaga 

 

Oktoober 

18.10 – Göran Stromberg Kohilas  

25.10 – noorteansambel NB Kohilas 

31.10 – koguduse piiblipäev, lektorid Einike Pilli ja Peeter Tamm 

 

November 

01.11 – koguduse piiblipäev, lektorid Einike Pilli ja Peeter Tamm 

13.–14.11 – juhtimiskonverents GLS Tallinnas 

19.11 – Männi lasteaed külastas kogudust 

19.11 – Alfa kursuse algus 
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22.11 – igavikupühapäev, lahkunute mälestamine 

 

Detsember 

 

11.12 – kontsert „Päris jõulud” Kohila Männi lasteaias 

13.12 – kontsert „Päris jõulud” Hageri kirikus 

14.–16.12  – mõisakooli jõulunäidendid koguduses  

17.12 – Alfa kursuse jõuluõhtu 

18.12 – Kohila valla jõulurahu väljakuulutamine, sõnum Viljar Liht 

20.12 – advenditervituste hommik 

24.12 – püha jõuluõhtu jumalateenistus 

26.12 – kontsert „Päris jõulud” Hageri hooldekodus 

31.12 – vana-aastaõhtu kontsertteenistus. 
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6. Noortetöö 2015 Kohila Baptistikoguduses 

 

Kohila Baptistikoguduses toimuvad noorteõhtud ja kodugrupid reedeti kell 19. Peale 

põhiteemade oleme korraldanud ka filmi- ja lauamänguõhtuid. Tavaliselt on kohal käinud 

kümmekond noort. 

Kuni juunini, noortetöö hooaja lõpuni kuulusid tiimi Liisbet Kuutok, Koit Helde, Hanna-

Kristiina Liht, Karina Baumverk ja noortejuht Mattias Liht. 

2015. aasta jätkus noortetiimi jaoks Kutse Kooliga, millest oli meile väga suur kasu. Saime 

palju Piiblit uurida ning ka noortetiimi ja koguduste vahelisi suhteid arendada.  

Alates uuest aastast alustasime Pauluse kirjade seeriaga. Võtsime noortega läbi kirjad 

efeslastele, koloslastele, korintlastele, galaatlastele ja Tiituse. 

Suvel muutus noortetiimi koosseis – lahkusid Koit Helde ja noortejuht Mattias Liht. Uueks 

noortejuhiks sai Karina Baumverk. 

Koguduse laagris (26.07.2015) sai ristitud kolm noort: Sten Nurm, Angeelika Ojaste ja Stan-

Edward Jaanimägi. 

Sügisel alustasime uue hooga. Võtsime uueks visiooniks jõuda uute noorteni ja samas hoida 

ning kasvatada neid noori, kes meil juba käivad. Esimene noorteõhtu toimus 2. oktoobril. 

Teema oli „Ole see, kes sa oled”. Eesmärk on julgustada noori tulema nii, nagu nad on.  

Kutse Kooliga seoses korraldas noortetiim 13. detsembril valla abivajajatele peredele ilusa 

jõuluõhtu. Koostööd tehti koguduse sotsiaaltöötoimkonnaga. Söödi jõulupraadi, kuulati 

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

Karina Baumverk 

noortejuht 
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7. Lastetöö 2015 Kohila Baptistikoguduses 

Pühapäevakooli tunnid toimuvad igal pühapäeval. Pühapäevakoolis on kaks rühma: 

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

Kevadel enne ülestõusmispühi korraldasime koostöös EELK Hageri koguduse ja Kohila 

Mõisakooliga eelkooliealistele ja algklassi lastele ülestõusmispühade tutvustava programmi, 

toimus nukuteater „Tallekese“ näidend. Sündmusest sai osa 210 last vanuses 3–9 aastat. 

12.–14. juunil oli Adila Camp Puhkekeskuses lastelaager (piiblilood, mängud, laulud, 

meisterdamised jms), kus osales 38 last (7–14-a).  

Pereteenistused koos pühapäevakooli lastega olid emadepäeval ja isadepäeval. 

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

vaatamas käis kokku 307 last. 

Kooliealiste laste pühapäevakooli tundide koordinaator on Pille Nurm. Tundide läbiv teema on 

olnud „Kuldsalmid piiblis”. Tunde on teinud väga paljud koguduse liikmed, kes on jaganud 

lastele oma lemmikkirjakohti, mille põhjal lapsed koostavad salmikut. 

Eelkooliealiste rühma koordinaator on alates septembrist Siret Sarapuu, tunnid on teise korruse 

ruumis. Teema on „Vana Testamendi lood” ja tunde on aidanud pidada koguduse liikmed. 

Põhilised pühapäevakooliõpetajad aastal 2015 olid Siret Sarapuu, Pille Nurm, Kristina Selde, 

Kätlin Kruusmann ja Heli Rohtla. 

Siilas Kask 

lastetöö juht 
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8. Sotsiaaltöö 2015 Kohila Baptistikoguduses 

„Õppigem meiegi omad tegema häid tegusid seal, kus neid tõepoolest on vaja, et nad ei jääks viljata“ 

Tiituse 3:14 

„Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!“ 

Galaatlastele  6:10  

Sotsiaaltöö 2015. aastal oli tegus, saime jätkata eelmisel aastal alustatud toiduabi jagamist ja 

abivajajaid lisandus veelgi. Kui 2014. aastal oli 11 peret, kes vajas toiduabi, siis 2015. aastal tuli 

juurde neli peret, st 15 lasterikast pere sai korralikku toiduabi aasta ringi. Jagasime toiduabi ka 

koguduse õdedele ja vendadele. Toiduabi toimis kaks korda kuus. Sügistalvisel perioodil 

jagasime toitu neli korda kuus. Toiduabi saime Eesti Toidupanga kaudu ja Selveri kaupluseketist  

Abivajajate perede lastele organiseerisime koguduse lastelaagrist tasuta osavõtu. Laager kestis 

kolm päeva ning seal õpiti tundma Piiblit, kuulati inimeste lugusid sellest, kuidas Jumal on 

juhtinud eluteed. Sai kaasa lüüa spordivõistlustel, teha käsitööd ja püstitada sõjaväetelki. Poisid 

said ka telgis magada. Usun, et laste südametesse sai külvatud hea Jumala seeme. 

Neljal korral aasta jagasime riideabi, mis tuli kohale Rootsist. Palju riideid tõid ka oma inimesed. 

Sõbra käe poeketi kaudu saime varustada inimesi ratastooli ja muude abivahenditega. Sõbra 

käsi on Eesti EKB Liidu sotsiaaltöö keskus. See on koht, kust saab mõistliku hinnaga osta 

kasutatud kaupa.  

Aasta lõpus sai iga abivajaja pere korralikud toidukotid, mis sisaldasid vajalikke toiduaineid. 

Soome sõbrad valmistasid iga pere lapsele ja pereemale toredad kingitused. Kingitusi saadeti nii 

palju, et saime neid jagada veel paljudele vallaelanikele.Siinkohal saan tänada kõiki armsaid 

inimesi, kes on aidanud kaasa, et abi jõuaks abivajajateni. Toon esile mõned nimed: Riina 

Nõlvak, Anett Haljasorg, Enok Kõllo, Eduard Kiben, Karin Luik, Mait Mandri, Piia Liht, Triin Kant, 

Indrek Kant. 

Mida oleme saanud teha, seda oleme teinud. Väikestest asjadest võivad paljud saada kasu. 

  Margit Mandri 
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9. Muusikatöö 2015 Kohila Baptistikoguduses 

2015. aasta oli koguduse muusikaelus mõnes mõttes tavapärane, tegus. Peaaegu igal 

jumalateenistusel on muusikakollektiiv. Ülistuse ja esitus- või ühislaulude eest vastutajaid on 

palju. Kord poole aasta jooksul koguneme muusikatoimkonnaga ja koostame kava enamasti 

pooleks aastaks ette. Teenistuste muusika eest vastutavad Hannes ja Karin Nõlvak, kes on aasta 

jooksul muusikaga teeninud palju ka teisi kogudusi, Lii Peetsalu, Maarja Lehtsaar, Indrek Kant, 

Sulev Liht, Kaia Väljamäe, Mirja-Lenna Lokuta, Kristina Selde, Meeli Pajula, Viljar Liht jt. Emade- 

ja isadepäeval vms pereteenistustel laulavad-mängivad lapsed.  

Siinkohal toon esile need eelmise aasta muusikasündmused, mis olid mõeldud eelkõige 

vallarahvale, kes koguduses ei käi. 2015. aastal osales kogudus esimest korda Kohila hoovide 

päeval. Kohvikus musitseerisid taustaks Karin ja Hannes Nõlvak ning Maarja ja Lauri Lehtsaar.  

Aasta tippsündmuseks kujunes 2014. a jõuluajal alustatud kontserdisari „Päris jõulud”. 

Koguduse koor, bänd ja solistid andsid kaks kontserti: Kohila Männi lasteaia personali jõuluõhtul 

ja koos Hageri Lambertuse kooriga Hageri kirikus. Kirik oli rahvast täis ja kuulajaid oli umbes 

500. Kontserdist tegi otseülekande Pildiraadio ning salvestuse telekanal TV7, kes näitas saadet 

24. detsembri õhtul. Koostöö naaberkogudusega võiks jätkuda ja loodame, et juba lähitulevikus 

saame Hageri lauljatega teha järgmise ühiskontserdi. 

 

Meeli Pajula 
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10. Suuremad projektid 2015 Kohila Baptistikoguduses 

 

Peale koguduse tavapäraste kooskäimiste toimus koguduses erisündmusi, mis rikastasid 

koguduse elu ja andsid võimaluse koguduse liikmetel üksteist paremini tundma õppida ning 

koos kasvada. Niisuguste sündmuste kaudu sai kogudus ka ümbritsevale kogukonnale head 

sõnumit jagada. 

 

23. juuni – koguduse jaaniõhtu 

Sedapuhku pidasime koguduse jaaniõhtut koos sõpradega Tallinna Kalju Baptistikogudusest. 

Jaaniõhtu oli planeeritud veeta perekond Nurme koduõuel. Nemad olid selleks ka hulganisti 

ettevalmistusi olid teinud. Kuid paraku kallas enne jaanitule algust vihma nagu oavarrest ja 

seetõttu otsustati õhtu veeta koguduse tagaaias oleval terrassil. Häid lambaid mahub ikka palju 

ühte lauta ja mahtusime sinna külg külje kõrval ilusasti ära. Kui vihmasabin vaiksemaks jäi, 

süüdati ka lõke. Mängisime mitmeid mänge, mis aitasid Kohila ja Kalju inimestel üksteist 

paremini tundma õppida, nt inim-bingo, kus pidi otsima rahva seast üles eri kriteeriumitele 

vastavaid inimesi. Lisaks oli võimalik jõudu katsuda sangpommi tõstmises, milles osalesid 

mõlema koguduse pastorid, võitjaks kuulutati aga Tarmo Nurm. Õhtu teises pooles saime 

üheskoos Jumalat ülistada lauldes ning sõnumit jagas pastor Erki Tamm. Selgus aga, et õhtule 

tuli ka kolmas pool. Kui olime Kohilas lõpetanud, jäi vihm järele ja enamik jaanitulelisi liikus 

edasi peo esialgu kavandatud asukohta – perekond Nurme hoovile. Seal sai süüa Pille 

valmistatud suurt küpsisetorti ja nautida hiiglasliku lõkke tulesoojust.  

 

12. juuli – hoovikohvik „Eluvesi ja eluleib” 

Sellel aastal osales kogudus esimest korda Kohilas toimuval hoovide päeval. Kohviku eestvedaja 

ja idee autor oli Heli Rohtla, keda abistasid paljud tublid perenaised ja peremehed. Menüü oli 

tõeliselt isuäratav ja kõik toidud valmistati pärast seda, kui kelnerid Hanna Kristiina Liht ja Sten 

Nurm olid külastajatelt tellimused võtnud. Kohvikus andsid kaks lühikontserti Karin ja Hannes 

Nõlvak ning Maarja ja Lauri Lehtsaar. Kohvik oli väga populaarne Kohila elanike hulgas ja 

külastatavus ületas igasugused ootused. 
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24.–26. juuli – koguduse suvelaager Nuutsakul „Viinapuu, aednik ja oksad” 

Seekordse koguduse suvelaagri juhtmõte oli Johannese evangeeliumi 15. peatükist salmid 1–17. 

Esimesel lõkkeõhtul tegi pastor Viljar teemasse sissejuhatuse ning sai maitsta laagriliste endi 

kaasa võetud eksootilisi vilju. Samuti oli lastele pimetest, kui hästi nad erinevaid vilju maitse 

järgi ära tunnevad. Lapsed olid väga tublid. Näha oli, et tervislikud maitsed ei ole neile võõrad. 

Lõkketule ääres oli meil võimalik kohtuda Joel Reinaruga, kellega Hannes esitas mõningad 

laulud. Laulude vahepeal arutlesid mehed oma elu, kutsumuse, muusika ja Jumala üle.  

Teine päev algas Margiti korraldatud hommikuvõimlemise ja palvusega. Peale hommikusööki oli 

nii täiskasvanutel kui ka lastel piiblitunni aeg. Piiblitund oli aga ette valmistatud 

meeskonnatööna ning seetõttu oli ka väga mitmekesine ja põnev. Peale lõunasööki saabus 

laagrisse vaikus, sest tund aega oli kõigil vaikne aeg – siis sai mõtiskleda mitmesuguste 

küsimuste üle ja rääkida Jumalaga. Lõkkeõhtu külaline oli Kiviõli vabakoguduse pastor Allan 

Lilleorg koos lätlastest sõpradega. Peale sõnumiosa teenisid külalised laagrilisi eespalves. 

Pühapäeva varahommik algas väga rõõmsalt, kuna esimese asjana kogunesime järve äärde, kus 

toimus ristimisteenistus. Ristitud said Angeelika Ojaste, Sten Nurm ja Stan Jaanimägi. 

Pühapäevane teenistus oli seekord üles ehitatud põnevate diagoog-tunnistuste vormis, kus viis 

paari sai üksteist küsitleda ja rääkida oma kogemustest Jumalaga.  

 

31. oktoober – 1. november – koguduse piiblipäevad 

Toimusid koguduse piiblipäevad „Sõna ja sõnum”, mille fookuses oli Piibli mõistmine Kuningriigi 

käsitluse kaudu ning see, kuidas jumalasõna teistele õpetada. Esimesel päeval osalesid Kohila ja 

Laitse koguduse töötegijad, kokku ligi 50 inimest. Õpetasid Kõrgema Usuteadusliku Seminari 

õppejõud Peeter Tamm ja Einike Pilli. Teisel päeval oli temaatiline jumalateenistus, kus teenisid 

Einike Pilli ja Peeter Tamm. 

 

19. november – Alfa kursuse algus 

Kohale tuli esimesel korral 13 huvilist, mis oli tõeliselt rõõmustav. Järgmisel nädalal liitus veel 

kolm huvilist. On rõõm rääkida inimestele, mida tähendab usk Kristusesse! 
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11. ja 13. detsember – kontsert „Päris jõulud” 

Sellel aastal jätkasime Hannes Nõlvaku eestvedamisel eelmisel jõuluajal alustatud 

kontserdisarja. Koguduse koor, pillimängijad ja solistid andsid kaks kontserti. Esimene toimus 

Kohila Männi lasteaia personali jõuluõhtul, kuhu koguduse koori kutsus lasteaia juhataja Ragne 

Pesur. Teine kontsert anti koos Hageri Lambertuse kooriga Hageri kirikus. Kirik oli rahvast täis ja 

kuulajaid oli umbes 500. Kontserdist tegi otseülekande Pildiraadio ning salvestuse telekanal 

TV7, kes näitas kontserti 24. detsembri õhtul. Koostöö Hageri koguduse muusikutega oli väga 

inspireeriv ja projekti lõppedes avaldati lootust, et seesuguseid ühiskontserte võiks lähitulevikus 

olla veelgi. 

 

Maarja Liht 
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11. Liikmeskond 

 

Kohila Baptistikogudusel on 31.12.2015 seisuga 164 liiget: 113 naist ja 51 meest.  

Tabel 11.1. Kohila Baptistikoguduse liikmete arv 2005–2015 

 

 

Liikmeskonnast 2015. aastal moodustavad naised 68,9% ja mehed 31,1%. 

Tabel 11.2. Kohila Baptistikoguduse liikmete sooline jaotus 2005–2015 
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Koguduse liikmeskond vähenes 2015. aastal 5 inimese võrra. 

Tabel 11.3. Kohila Baptistikoguduse liikmemuutused 2015 

 

 

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

Tabel 11.4. Kohila Baptistikoguduse vanuseline jaotus 2015 

 

Koguduses on 47 liiget vanemad kui 61 aastat, 90 liiget vanuses 31–60 aastat ja 27 liiget 

nooremad kui 30 aastat. 
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Tabel 11.5. Kohila Baptistikoguduse liikmeskonna püramiid 2015 

 

 

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

Allar Haljasorg 
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12. Raamatupidamise aastaaruanne 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon. 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2015. 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 2015. 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 2015. a 

majandusaasta aruande kohta 

Tegevjuhtkonna deklaratsioon. 

Kohila Baptistikoguduse juhatus on koostanud 2015. 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 2015. a majandusaasta aruandes. 

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. 

2015. aasta majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja 

õiglaselt mittetulundusühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid 

seisuga 31.12.2015. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 

seisuga 31.12.2015. 

Revisjoni komisjoni esimees: 

Margus Tint 
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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 


