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Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste
KOOSTÖÖLEPE

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused, 
lähtudes:

EELK eesmärgist, milleks on juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele (EELK 
põhikiri, § 3)
EELK ülesandest, milleks on Jumala Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ning 
sellest tulenevalt haridus-, diakoonia- ja misjonitöö tegemine ja muul viisil kristliku
usu ja armastuse levitamine ja süvendamine, seistes Jumala loodud elu pühaduse eest 
ning teenides kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning üksikinimeste elus (EELK 
põhikiri, § 3)
ühisest teenimispiirkonnast, milleks on Viljandi linn ja kihelkond
ühisest õpetuslikust, liturgilisest ja kultuurilisest pärandist ja ajaloolisest 
koostöökogemusest,

sõlmivad alljärgneva koostööleppe, mille eesmärgiks on:
Kristuse misjonikäsust lähtuv kuulutamine, tunnistamine ja teenimine Viljandi linnas 
ja kihelkonnas;
Jeesuse Kristuse lunastusel rajaneva rõõmusõnumi viimine kõigi inimesteni, keda 
Kirik on kutsutud ja seatud teenima;
luterliku kiriku vaimse ja kultuuripärandi hoidmine, arendamine ja tutvustamine;
Viljandi Jaani ja Pauluse kogudusele kuuluvate pühakodade hoidmine ja kaitsmine 
praeguste ja tulevaste põlvede jaoks;
koguduste nähtavus ja avatus kohalikus kogukonnas ja meedias;
kristlikel väärtustel ja eluhoiakutel põhineva hariduse võimaldamine;
koostöö kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja kodanikeühendustega kristlike ja 
rahvuslike väärtuste kujundamisel ning õiglase, inimväärika ja loodushoidliku 
elukeskkonna loomisel ja säilitamisel.

Koostööleppega nähakse ette koguduste ressursside ühendamine ning ühistegevus 
järgmistes valdkondades:

Koguduse liikmed, juhtimisorganid ja töötegijad
o Koolitusprogrammide, sh piiblitundide ja leerikooli ühine läbiviimine
o Koguduste infosüsteemiga KOGUJA liitumine
o Koostöö koguduste haldamisel, sh palgaliste ja vabatahtlike töötegijate 

rakendamisel
Jumalateenistuselu

o Ühiste jumalateenistuste korraldamine kirikupühadel ning rahvuslikel ja 
kogukondlikel tähtpäevadel

o Nädalasiseste jumalateenistuste pidamine vaheldumisi mõlemas kirikus
o Ühiste perejumalateenistuste korraldamine
o Vaimulike ja organistide regulaarne vahetus jumalateenistustel

Laste-, noorte- ja peretöö
o Ühise noortejuhi rakendamine
o Lastele, noortele ja peredele suunatud ettevõtmiste ühine korraldamine



Muusikaelu
o Koostöö kontsertide korraldamisel, sh tingimuste ühtlustamine
o Ühiste kogudustevaheliste muusikasündmuste korraldamine
o Regulaarne kooride kaasateenimine mõlemas kirikus toimuvatel 

jumalateenistustel
o Mõlema koguduse kooride osalemine linna ja maakonna muusika- ja 

kultuurisündmustel ning pidulikel jumalateenistustel
Diakooniatöö

o Ühine koostöö arendamine linna ja kihelkonna sotsiaaltöötajatega
o Linna ja kihelkonna sotsiaalasutuste vaimulike teenimise kava koostamine ja 

rakendamine
o Erinevatele sihtgruppidele suunatud diakooniliste ettevõtmiste ühine 

korraldamine
Avalikkussuhted

o Mõlema koguduse ühise sündmuste kuukava koostamine ja avalikustamine
o Mõlema koguduse ühise infolehe väljaandmine
o Mõlema koguduse ühise veebilehe loomine
o Koordineeritud infovahetus kolmandate allikatega

Majandus ja varad
o Koostöö mõlema koguduse kinnisvara arendamisel ja kasutamisel
o Koostöö Jaani ja Pauluse kirikute remontimisel, korrastamisel ja haldamisel

Misjon
o Ühise misjonistrateegia väljatöötamine ja rakendamine

Oikumeenilised, partnerlus- ja välissuhted
o Lepingulise koostöö korraldamine Viljandi, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi 

omavalitsustega 
o Kiriklike ja rahvuslike tähtpäevade tähistamine ja traditsioonide järjepidevuse 

kandmine Viljandi linnas ja kihelkonnas koostöös kohalike omavalitsustega
o Koostöö suuremate ühisprojektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel 

sõpruskogudustega

Koostööleppest lähtuvalt moodustavad EELK Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste 
nõukogud koostöökogu, kelle ülesandeks on tegevuskavade koostamine ja nende 
rakendamiseks eelduste loomine.

Koostöölepet sõlmides usaldavad EELK Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused oma 
tuleviku Jeesuse Kristuse kätesse, kes on oma Kiriku karjane ja pea kõigil aegadel ja 
kõigis paigus ning kes ülempreesterlikus palves Isa poole on oma jüngrite pärast 
palunud, „et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu 
läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind.“ (Jh 17:23)
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