
Jõhvi tutvustus 
Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna 
(Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist 
lahutab vaid 50 kilomeetrit. Linn asub kahe 
suure maantee, Tallinn-Narva ja Jõhvi-Tartu-
Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn-Narva 
raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti 
raudteevedudest. Ettevõtlikule inimesele 
pakub kiirestiarenev Jõhvi parimaid võimalusi 
eneseteostuseks. Vanim kirjalik teade Jõhvi 
kohta pärineb nn Taani hindamisraamatust, 
mille koostamisajaks peetakse 1241. aastat. 
Kihelkonna kirjalik esmamainimine pärineb 
1354. aastast ja kirikut mainitakse 1367. 
aastal. Elanike arv Jõhvis: 13 239, Kohtla-
Järvel: 47 679 ja Ida-Virumaa arvudes:
180 000. Esimesed teated adventistide kohta 
Jõhvi linnas pärinevad aastast 1915.

Toetuse üleskutse
Armas kaaskristlane, oleme Sulle 
väga tänulikud, kui tunned südames 
soovi aidata oma materiaalsete 
vahenditega kaasa uue Jumalale 
pühendatud koja ehitamisele. Oleme 
tänulikud iga annetatud sendi eest 
ja usume, et Jumal on võimeline 
ka piskust tegema midagi imelist. 
Rahalised annetused võib teha 
Adventistide Koguduste Eesti Liidu 
alljärgnevatele kontodele (märkides 
selgituseks - Jõhvi kirikule):

SEB Pangas a/a 10220083847018
Nordea Pangas a/a 17001830589

Kui soovid tulla kirikuehitusega 
seotud töödele ise appi, võta 
palun ühendust pastor Viktor 
Nõmmikuga (telefon: 5276740). 

Täienevat infot ja uudiseid Jõhvi 
adventkiriku ehituse kohta leiad 
kodulehelt www.advent.ee.



Jõhvi adventkoguduse ajaloost
SPA Eesti Liidu Jõhvi-Valaste koguduseliikmete 
arv 1926. aastal oli 12 inimest. II Maailmasõda 
oli Jõhvi jaoks väga ränk, sõja lõppedes elas 
linnas vaid 800 inimest. Adventkoguduse liikmed 
lahkusid erinevatesse Eesti linnadesse. Aastatel 
1956‒69 hakkas Jõhvi grupp taas tegutsema 
ja oli Rakvere koguduse all. Vaimulik elu sai 
uue hoo sisse seoses vend Voldemar Viirsalu 
tulekuga Rakverre, kes hakkas Jõhvit külastama 
ja pidas koosolekud. 1978. aastal elas siin vend 
Ilja Stepanov ja kogudus sai oma maja. Aastatel 
1980‒1989 teenis Jõhvis vend Vahur Lips. 

Jõhvi SPA koguduse registreerimisele 
1990. aasta veebruaris andis tõuke Villi 
Nõmmik seeniori ja tema abikaasa tulek Võru 
kogudusest. Avatavasse kogudusse tuli Rakvere 
grupist kirjadega üle 18 liiget. Sama aasta mais 
oli koguduses 26 liiget. 1992. aasta lõpuks oli 
koguduses juba 42 liiget. 1993.‒1995. aastatel 
töötas Jõhvis Viktor Nõmmik. Regioonis 
toimusid edukad evangeelsed seminarid, tänu 
millele kasvas koguduse liikmete arv 1995. 
aasta maikuuks 78-ni. Alates 1994. aastast jäi 
Marja 46 asunud kirikuhoone saal kitsaks ja 
hakati rentima ruume väljastpoolt.

Uue kirikuga seotud plaanid 
Otsime võimalusi ehitada Jõhvi kesklinna 
erinevate kasutusvõimalustega hoone, mis 
oleks Ida-Virumaa vaimulik keskus; hetkel 
ei ole siin ühtegi kirikut, mida võiksime 
nimetada omaks. Koguduse ühiseks 
missiooniks oleks peale jumalateenistuste 
läbiviimise ka tänavanoorte sotsialiseerumine 
ja hingehoid. Kirikuruumide kõrval hakkaks 
tegutsema ka kristliku kallakuga inglise 
erahuvikool ja koolituskeskus, kodutute 
supiköök ja humanitaarabi jagamise punkt. 
Samuti on meie sooviks ja unistuseks tegeleda 
selles hoones raskete ja probleemsete perede 
lastega, avada päevakeskus korrektsioonilise 
sotsiaaltöö arendamiseks, et aidata jõudu 
mööda kaasa ühiskonna sotsiaalprobleemide 
lahendamisele ja leevendamisele. Koguduse 
visiooniks on eetiline, terve ja turvaline 
ühiskond, kus kirikul on kindel sotsiaalne 
orientatsioon ja tähendus. 

Oleme jõudnud oma eesmärkide elluviimisel 
ehitamise järku. Valminud on tehniline 
projekt ning on tehtud esialgne uue hoone 
maksumuskalkulatsioon, mis suures piirdes 
on 5‒7 miljonit Eesti krooni. 

Nimetatud summa on osaliselt kaetud ning 
loodame puuduva saada sponsoritelt, meie 
unioonilt ja divisionilt, kuid ühtegi suuremat 
ettevõtmist ja tööd ei saa teostada ilma kohalike 
koguduste abi ja toeta.
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