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Nr 2/173
Üksnes Jumala juures ole, mu hing, vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!
Ps 62: 6

ME OLIME VÄGA TUBLID!
Alanud on uus aasta ja meilgi asjakohane möödunud aastale tagasi vaadata ning
teada anda, mida Jaani koguduses sel aastal ette võtame. Lühidalt öeldes – Issanda
Aasta 2010 oli kogudusele keeruline, aga lõppes tänu õigeaegsele tegutsemisele ning
annetustele õnnelikult. Uuel aastal teeme aga kõiki neid häid ettevõtmisi, mis
möödunud aastalgi tegime! Indu ja õnnistust selleks meile kõigile!
Möödunud aastal toimus 268 jumalateenistust. Teenistusel osales keskmiselt 58
inimest. Kiriklikke talitusi oli 54: ristimisi 16, konfirmatsioone 10, laulatusi 8, matuseid
14, pühitsemisi ja õnnistamisi 6. Kodukülastusi tegi õpetaja 32 ja diakooniatöö
toimkonna liikmed 54. Eakate pärastlõunaid oli 8. Jõulurõõmu tehti kõigile üle 70aastastele koguduse liikmetele! Toimus üheksa peremissat koos lastekirikuga, aasta
jooksul osales 30 last, peremissadele kaasasime Viljandi koolide muusikaõpilasi.

Meie kogudus kasvas 8 inimese võrra ja meid on nüüd hingekirjas 1743. Annetajate
arv kahanes 16 võrra. Koguduse tegevusi toetas 2010.a. 314 liiget, annetades
257 733 krooni. Seda on oodatust 30 000 krooni rohkem! Nõukogu otsusega
kärpisime eelarves palgafondi 10% ja ettevõtmiste kulusid 20 000 krooni. Jaanuarist
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märtsini hoidsime kirikut madalal kütterezhiimil. Tulud laekusid 117% eelarves
plaanitust ja kulusid tegime 99% eelarves plaanitust. Uude aastasse tulime 23 158.77
€ jäägiga. See on vajalik koheselt suurte küttearvete tasumiseks jaanuaris-veebruaris.
Kõik arved ja palgad on makstud ning kassas on piisav reserv igapäevaseks
toimetamiseks. Suur tänu koguduse hoidmise eest kõigile annetajatele!
Koguduse nõukogu pidas 5 ja juhatus 12 töökoosolekut. Tegutsevad jumalateenistuste, laste- ja peretöö, diakooniatöö ning välissuhete toimkonnad. Majandus- ja
noortetöötoimkond ootavad veel käima lükkamist.
Põnevamad ettevõtmised olid eakate jõululõuna, diakooniakoolitus „Aitamine“, palvushommikusöök II ülestõusmispühal, perepäev Soomaal, 2 leerikooli, Võidupüha tähistamine, kooliaasta alguse kontsertmõtisklus, Frantsiskusepäeva konverents „Kogudus ja
kogukond“, laulukonkurss Päikeselaul 2010, jõulunäidend “Kingsepp Martini jõulud”.
AjaLeht ilmus 11 korda ja postitati 213-le koguduseliikmele.
Koguduse nõukogu kiitis 27. veebruari istungil heaks meie selle aasta tegevuskava ja
eelarve. Üldine majanduslik olukord lubab loota koguduse majanduslike olude
paranemist. Kui ma eelmisel aastal samal ajal ennustasin annetuste vähenemist, siis
täna pean tõdema, et vähenenud on küll annetajate hulk, aga annetusi kogunes
oodatust rohkem. Aitäh meile kõigile, kes me oma kogudust lahkel moel ikka toetame!
Tänu annetustele ei pea meie õpetaja sel aastal kuu aega palgata puhkusel olema,
tänu sellele võime kirikut natukene soojemana hoida, tänu selle suudame õigeaegselt
kõik kommunaalkulud ja maksud tasuda. Meie koguduse eelarvepoliitika on
tasakaalus eelarvepoliitika.
Milleks me peaaegu miljon krooni ehk 80 000 eurot siis kasutame? Pea poole
eelarvest (38%) kasutame õpetaja, sekretäri ja teiste töötajate palkamiseks, teine suur
osa (28%) kulub kiriku majandamisele. 13 000€ (16%) jääb reservi. Sel aastal
korrastame ka pastoraadi hoonet ja teeme jooksva remondi kiriku kantseleis. Selleks
läheb 7000€ (9%). 6000€ kulub maksudele ja 1000€ tegevustele. Loodame
ettevõtmistel rohkelt abikäsi ja pealehakkamist. Nii teeme väikese rahaga ka suuri
asju! Meie suur võimalus on vabatahtlik töö koguduse heaks.
Et veelgi rõõmsamalt hakkama saada, tuleb tegeleda tulude suurendamisega. Siin on
vajalik personaalne suhtlemine suurannetajatega. Usun, et annetused kogudusele
meie endi poolt kasvavad – siis oleme oma tegemistes vähemalt tänasel tasemel ja
võime loota paremat homset.
Loodame ja palvetame, et tegemised meie kirikus ja koguduses läheksid paremini, et
õpetaja saab teha rahulikult vaimuliku- ja juhitööd ning et töötegijad on õpetajale
igakülgseks abiks ja toeks ning vabatahtlikele töötegijatele asjatundlikeks ja
toetavateks partneriteks.
Parimate soovidega
Tarmo Loodus
Koguduse juhatuse esimees
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ANNETUSTE MÄÄRAD €
Jaani koguduse nõukogu kinnitas 27.veebruari koosolekul liikmesannetuste ja kiriklike
talituste annetuste soovituslikud alammäärad eurodes.
I. Liikmesannetused
 Koguduse liikmesannetuse soovitavaks miinimummääraks on 1% koguduseliikme
aasta netosissetulekust;
 Liikmesannetus õpilastele ja kindla sissetulekuta koguduseliikmetele on 23 € (365
kr) aastas.
 Liikmesannetus tasutakse osade kaupa soovitavalt kord kvartalis, hiljemalt 20.
märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks või sõlmides pangas
igakuise püsimaksekorralduse;
 Koguduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielikult
liikmesannetuse tasumisest. Selleks esitab koguduseliige juhatusele kirjaliku
avalduse.
II Kiriklike talituste annetused
 Viljandi Jaani koguduse täiskogu liikmele (kes on eelmisel või jooksval
kalendriaastal teinud liikmesannetuse ja osalenud armulaual) on kõik kiriklikud
talitused (lapse ristimine, laulatus, matus, piht, õnnistamised) tasuta.
 Koguduse täiskogu liikmel on õigus teha kogudusele kirikliku talituse eest
vabatahtlik annetus;
 Kiriklike talituste annetuste alampiirid teistele isikutele on järgmised:
o ristimine missal – vabatahtlik annetus;
o ristimine privaattalitusena – vähemalt 32 € (500 kr);
o konfirmatsioon missal – vabatahtlik annetus;
o konfirmatsioon privaattalitusena – vähemalt 32 € (500 kr);;
o laulatus – vähemalt 192 € (3000 kr);
o matus kirikus ja kalmistul – vähemalt 96 € (1500 kr);
o matus kodus ja/või kalmistul – vähemalt 64 € (1000 kr);
o urni muldasängitamine – vähemalt 32 € (500 kr);
 Koguduse õpetajal on õigus vabastada inimene kirikliku talituse annetuse
tasumisest tema avalduse alusel.
III Leerikooli tasu
 Leerikooli tasu on 32 € (500 kr); sisaldab õppetsüklite ja 2-päevase leerilaagri
kulud ning õppematerjalid, v.a Piibel.
 Koguduse õpetajal on õigus leerikoolis õppija vabastada leerikooli tasust tema
avalduse alusel.
Jumal armastab rõõmsat andjat!
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MÄRTSIKUU JAANI KIRIKUS
Teisipäev, 01.03

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING KIRIKU KELDRISAALIS

Pühapäev, 06.03

kell 9

HOMMIKUPALVUS

Pühapäev enne
paastuaega

kell 10 PEREMISSA JA LASTEKIRIK
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu, koguduse
mudilaste lauluring (juhendaja Minna Ilmaniemi), Viljandi
Muusikakooli viiuli eriala õpilased (õpetaja Sirje Rein, klaveril Anu
Röömel)
LASTEKIRIKU TEEMA: MEIE ISA PALVE

JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE (Jeremija 8: 4-7; 1. Korintlastele 13;
Johannese 12: 25-33)
kell 20
Teisipäev, 08.03

Kolmapäev, 09.03

ÕHTUPALVUS

kell 10.30 KIRIKUTUND Jämejala psühhiaatriahaigla
tegelusmajas
kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 13

EAKATE PÄRASTLÕUNA

Külas on Viljandi baptistikoguduse pastor Aamo Remmel
kell 18 TUHKAPÄEVA MISSA
Teenib õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja Sirje
Sei (plokkflööt)

Pühapäev, 13.03

kell 9

HOMMIKUPALVUS

Paastuaja
1. pühapäev

kell 10 MISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja
ansambel IRIS Taimi Välba juhendamisel, klaveril Aare
Külama

JEESUS – KIUSATUSE VÕITJA (1. Moosese 4: 3-10; Jaakobuse kiri 1: 12-15;
Matteuse 16: 21-23)
KIRIKUKOHV – Kiriku Laulu- ja Palveraamatust

Teisipäev, 15.03

kell 14

KIRIKUTUND Viiratsi pansionaadis

kell 20

ÕHTUPALVUS

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING KIRIKU KELDRISAALIS
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Pühapäev, 20.03

kell 9

HOMMIKUPALVUS

Paastuaja
2. pühapäev

kell 10 MISSA
Teenivad õpetaja Marko Tiitus, organist Kalev Rajangu ja
koguduse ansambel Kadi Ritsingu juhendamisel

PALVE JA USK (2. Kuningate raamat 20: 1-7; 1. Korintlastele 10: 12-13; Markuse 9: 17-29)
kell 20

ÕHTUPALVUS

Teisipäev, 22.03

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

Neljapäev, 24.03

kell 18

PAASTUMAARJAPÄEVA KONTSERTMÕTISKLUS
Musitseerivad TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikud,
mõtiskleb õp Marko Tiitus

Pühapäev, 27.03

kell 9

HOMMIKUPALVUS

Paastuaja
3. pühapäev

kell 10 MISSA
Teenivad õpetaja Helmut Mõtsnik, organist Kalev Rajangu
ja Minna Ilmaniemi (laul)

JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA (Jeremija 26: 12-16; Johannese ilmutuse 3: 14-19;
Johannese 12: 37-43)
KIRIKUKOHV – arutelu ajalehe “Eesti Kirik” teemadel

Teisipäev, 29.03

kell 20

ÕHTUPALVUS

kell 12

KESKPÄEVAPALVUS ARMULAUAGA

kell 18

PIIBLI- JA PALVERING KIRIKU KELDRISAALIS

ÕNNE MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVALASTELE!
01.03
01.03
01.03
02.03
02.03
04.03
06.03
07.03
07.03

Silvia Saveli
81 08.03 Alfred Kliiman
74 18.03 Evald Raidma 58
Maimu Soop
82 08.03 Reet Torma
63 18.03 Heino Thomson 57
Ülo Stöör
72 08.03 Anne Upan
57 24.03 Ene Soone
58
Jaan Aavik
75 08.03 Ille Urva
59 25.03 Ilme Kivest
78
Karin Allik
68 12.03 Vilma Kruusamägi 90 27.03 Hans Koovit
88
Tiina Kass
59 12.03 Tiiu Lätte
74 28.03 Helle Reinfeld 71
Aino Toomsalu 91 15.03 Heino Laagus
81 29.03 Ene Kirotar
75
Ahto Alliksaar 64 15.03 Sirje Sei
61 31.03 Linda-Elisabeth
Rutt Kressa
77 18.03 Elga Jakobson
76
Tomson
77
JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI TEID JA NOOREMAID SÜNNIPÄEVALAPSI!
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DIAKOONIAKOOLITUS
„VÄÄRIKAS VANANEMINE“
Vananemine ei ole tänapäeva ühiskonnas armastatud teema. Vanadusega seostuvad eelkõige
negatiivsed märksõnad nagu näiteks madal elatustase, haigused ja üksindus. Kui vananemisest
ka räägitakse, siis pigem toimub arutelu selle üle, kuidas oleks võimalik vananemist võimalikult
kaugele edasi lükata. Elame ajastul, mil vanadus ja noorus on tugevalt vastandatud ja kohati
tundub, et mõlemal poolel puudub ka tahe nende kahe pooluse vahele silla ehitamiseks: noored
tunnevad paanilist hirmu vananemise ees ja vanad tunnevad, et neil pole „noorte maailmas”
enam võimalik kaasa rääkida.
Selleaastane diakooniakoolitus, mida korraldasid mitmendat aastat järjest meie Norra Sauheradi
ja Nesi sõpruskoguduste diakonid ja ilmikud, keskenduski suures osas ülalkirjeldatud müütide
kummutamisele.
Koolitus algas küsimusega, millal on inimene vana ja gruppides arutledes jäi läbi kumama mõte,
et vanadust ei ole alati võimalik seostada elatud aastatega või füsioloogiliste muutustega, vaid
inimese enda enesetundega. Inimene ei saa päevapealt vanaks näit 65. või 70. sünnipäeva
saabudes, pigem muutub inimene vanaks, kui ta ei taha enam midagi uut juurde õppida või kui
ta elu vastu huvi kaotab.
Vananemist võib käsitleda kahest vaatevinklist: ülesehitavast ja lammutavast. Viimase puhul
rõhutatakse vanadusega kaasnevaid ebameeldivusi, mis on eelkõige seotud füüsiliste
vaevustega. Teisest küljest kaasneb vananemisega ka palju positiivset: eakatel inimestel on
rohkem elukogemust ja aega, vähem tööstressi ja lastekasvatamisest tingitud muresid.
Meie neljas käsk põhineb järgmisel salmil: „Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi
pikendataks.” (2.Ms 20;12a). Siit võime järeldada, et Jumal tahab, et me kaua elaksime ja pikk
elu on meile õnnistuseks. Samuti öeldakse Koguja raamatu 3.peatükis: „Aeg sündida ja aeg
surra.”, mis meie kontekstis tähendab, et on antud aeg noor olemiseks ja vana olemiseks.
Mitmel korral toodi näiteks ka Saara lugu (1.Ms 17), kes just elatanuna sai Jumala suure plaani
teostajaks.
Järgmiseks tõstatati küsimus, mida meie kogudusena saame teha, et eakatele tuge ja tegevust
pakkuda. Kõlama jäid järgmised mõtted:



Eakate eest ei pea kõike ära organiseerima. Oluline on pakkuda välja võimalus
ühistegevuseks ja lasta neil endil tegutseda. Näiteks Sauheradi ja Nesi kogudustes
korraldavad eakate pärastlõunaid eakatest endist moodustatud grupid, kes hoolitsevad
söögilaua, programmi ja ka transpordi eest.



Oluline on nooremaid ja vanemaid mitte vastandada, pigem peaks soodustama
omavahelist koostööd ja keskenduma sellele, mida on ühel grupil teiselt õppida. Näiteks
korraldada kohviõhtuid, kus ühes pooles nooremad õpetavad vanematele, kuidas näiteks
SMS-e saata või internetipangas arveid maksta ja teises pooles vanemad tutvustavad
noorematele möödunud aegade elu-olu.
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Eakate üritustel kasutada kõike neile tuttavat ja seega ka turvalist: näiteks laulda laule,
mida nad oma noorusajast tunnevad, lugeda leerikoolist tuttavaid palveid. Koolitusel toodi
näiteid dementsetest eakatest, kes elavad omas maailmas ega reageeri ühelegi välisele
stiimulile, v.a. Meie Isa palve, mida nad hakkavad automaatselt kaasa lugema või mõni
noorusajast tuttav laul, mis kutsub mõne reaktsiooni esile.



Norras on Punasel Ristil n-ö külastusteenistus, mis viib kokku eakad, kes tahavad, et neid
külastaks ja eakad, kes tahavad ise teisi külastada.

Koolitus õpetas meid mõistma, et väärika vananemise aluseks on meie oma positiivne
suhtumine vananemisse ja kogudusepoolne lugupidav suhtumine eakatesse. Sel juhul on
vananemine nagu päikeseloojang – kirgas, värviküllane ja kordumatu.
Aitäh lahketele koolitajatele Sauheradi ja Nesi kodugustest.

Enna Audova, diakooniatoimkonna liige

TÄNAME VEEBRUARIKUU LIIKMEANNETAJAID!
Raja Aardevälja
Ludmilla Abel
Raul Alliksaar
Enna Audova
Tiit-Uku Audova
Helve Hunt
Aksel Hüva
Kätlin Juuram
Kalle Kadalipp
Tiia Kadalipp
Mikk Kard

Johannes-Alfred Koik
Evija Leiaru-Kuldsaar
Enn Kullama
Kaidi Kullama
Sirje Kõuhkna
Ivo Leiaru
Alvar Lepp
Eva Loodus
Tarmo Loodus
Karl Luht
Tiiu Luht

Vilma Malling
Hillart Mirka
Kalju Mirka
Tiiu-Mai Mirka
Aita Samarüütel
Olaf Samarüütel
Kiira Sumberg
Vello Tammesalu
Enn Tammoja
Maie Tavaste
Andra Tetsmann

Mirjam Tiitus
Merle Uba
Urmas Uba
Aavo Upan
Anne Upan
Hello Upan
Kristiina Vahemaa
Moonika Vilberg
Tiina Vilberg
Taimi Välba
Irma Väre
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TÄNAME JUMALATEENISTUSTEL ANNETAJAID!





6.02
13.02
20.02
27.02

korjandus 54,04 €
korjandus 58,35 €
korjandus 62,31 €
leerikooli tööks 62,92 €

teenistusel
teenistusel
teenistusel
teenistusel

47
37
40
56

inimest
inimest
inimest
inimest

Jaani koguduses alustab kiriku keldrisaalis
neljapäeviti kell 10 tegevust

BEEBIRING
Esimene kogunemine on 17. märtsil.
Oodatud on vanemad koos kuni 1-aastaste
beebidega.
Lähem info Mirjam Tiituselt tel 53442412
KIRIK JA KOGUDUSE KANTSELEI ON LAHTI
TEISIPÄEVAL 13-16, NELJAPÄEVAL 13-16,
PÜHAPÄEVAL 9 – 9.45 JA PÄRAST JUMALATEENISTUST
(sissepääs käärkambri uksest)

ÕPETAJA MARKO TIITUSE KÕNETUNNID ON
teisipäeval kell 13-16 ja neljapäeval kell 14-17

PIHIAEG
teisipäeval kell 16-17 või kokkuleppel
Koguduse aadress: Pikk 8, 71003 Viljandi
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Telefon kirikus 43 33 000
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õp Marko Tiitus: telefon 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: telefon 55 409 67
Koguduse konto SEB-s on 100 220 503 960 04
AL toimetus: Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Mirjam Tiitus, Tiina Vilberg

