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Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida
võetakse vastu tänuga.
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JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Hea Karjase pühapäeval, 22.aprilli, toimus meie kogu- Jürjo seades koos kandlega ja koguduse segaansamduses traditsiooniline koraalipüha jumalateenistus, bel esitas koraali Et Kristust vastu võtta (KLPR 363)
kus astusid üles koguduse ansamblid (klaveril Aare Rein Kalmuse seades. Üheskoos kanti ette ka Kadri
Külama ja kandlel Marie Johanna Univer) ning Viljandi Hundi seatud rahvapärane koraaliviis Mu mano tulge.
Lisaks ansamblitele rikastas teenistust puhkpillimuusiLinnakapelli Brass Arno Antoni juhatusel.
Koraalipüha korraldamikaga Viljandi Linnakapelli
ne on saanud Jaani
Brass.
kirikus iga-aastaseks
Koraalipühal oli kogudusel
tavaks. Koraalipühal
samuti suurem võimalus
leiab erilist tähelepanu
lauluga kaasa teenida: likoguduse laul ja koraal
saks tavapärastele koraaoma mitmekesiste sealidele tunnistati seekord
devõimalustega. Viimausku lauldes (KLPR 141)
se osas on kahe mööduning ka kirikupalve saadeti
nud aasta jooksul suure
Kõigevägevama poole
töö ära teinud Kirikulauluviisil (KLPR 475).
muusika Liit, kes korralKoraalipüha jätkus arutelu
das konkursid uute kovormis kirikukohvil
raaliseadete loomiseks
(siinkohal suur tänu PauViljandi Linnakapelli Brass koraalipühal
ning avaldas tunnustust
luse koguduse juhatuse
leidnud seadetest noodivihikuid nais-, sega- ja noorte- esimehele Helmen Kütile maitsva kringli eest), kus
kooridele. Kahte uuenduslikku koraaliseadet oli või- muuhulgas tutvustati mõtet taastada sügisest koraalimalik kuulda ka meie koraalipühal: ansambel Iris koor, et koguduse laulu veelgi enam väärtustada ja
laulis koraali Jeesus, tule minule (KLPR 275) Tuuliki toetada.
Enna Audova

KRISTUSE JÄLGEDES

kõigis asjus oma parima soovi kohaselt.
Mina olen sinu kätes, pööra mind siia või sinna, tööta
Issand, sina tead, mis on parem! Tee seda nii või
mind ümber, ikka uuesti ja uuesti.
teisiti, nii nagu sina soovid. Anna mulle, mida sa taVaata, ma olen sinu sulane, olen kõigeks valmis, sest
had, nii palju, kui soovid, ja millal tahad.
Tee minuga nii, nagu sina tead, et see minule hea on, ma ei igatse enesele, vaid igas asjas sinule elada.
Annaks Jumal, et ma seda vääriliselt ja täielikult, nagu
nagu see sinule paremini meeldib ja nagu see sulle
soovin, ka suudaksin.
kõige suuremaks auks on.
Aseta mind sinna, kuhu sa tahad, ja talita minuga

Thomas Kempisest, «Kristuse jälgedes».

Kristlik kirjastusselts Logos, 2003.
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ANDMISEST, ANNETAMISEST,
ARMASTUSEST
Nädalapäevad tagasi kutsus Jumal
igavesse rahusse Tartu soojakuningaks kutsutud Tiit Veeberi, kes
paigutas möödunud aastal Tartu
Peetri kiriku remonti vanas rahas
kaheksa miljonit krooni isiklikku
raha – peaaegu sama palju, kui
Eesti riik andis mullu pühakodade
programmist kõigile kirikutele kokku. Veeber ei teinud ainult pangaülekannet, vaid panustas kiriku vaskkatusega katmisse ja muudesse töödesse
hulga isiklikku aega.
Mees on siit maailmast läinud, uhke vaskkatus on aga
alles veel saja aasta pärast. Oma viimases intervjuus
ütleski Tiit Veeber ajakirjanikule, et kõige suuremat rõõmu valmistab talle see, kui lapselaps näitab kunagi oma
lapselapsele: näed, selle katuse pani vaarisa Tiit! Ja kinnitas: „Kui mina olen ükskord ära läinud, siis on mul laste
ja lapselastega kokkulepe, et nemad annavad Peetri
kirikule ikka edasi. Selle peale võib kindel olla!“
Käesolevas Aja Lehe numbris annab Helve Hunt ülevaate meie kiriku keldrisaalis 15. aprillil toimunud nõupidamisest, mille teemaks oli „Liikmesannetused ja meie koguduse liikmete majanduslik tugi kogudusele“. Kõnelesin
nimetatud ümarlauas annetamisest kui vaimulikust praktikast, mille kaudu me õpime usaldust, ohverdamist, kasinust ja solidaarsust.
Grupitööde käigus koorus välja hulk ettepanekuid, kuidas
saaksime koguduseliikmeid paremini kaasata ja motiveerida neid koguduse heaks annetama. Siiski olen veendunud, et viimselt ei ole küsimus oskuslikus PR-töös, koju
saadetavates meeldetuletustes või kirikus jagatavates
voldikutes, vaid armastuses Kristuse ja Tema kiriku vastu. Kui ma kedagi armastan ja kellestki hoolin, siis ei ole
mul raske teda toetada või talle kingitust teha.
Kristuse kirikut hoiavad ja kannavad mitte riiklik pühakodade programm, omavalitsused ja sõpruskogudused,
vaid mehed ja naised nagu Tiit Veeber, kes tulevad, avavad oma südame, käe ja rahatasku ning annavad. Annavad sellepärast, et nad on oma südames ja elus langetanud põhimõttelised valikud, millest lähtuvad nende teod
ja tegematajätmised.
Sääraseid inimesi on ka Jaani koguduses – rohkem, kui
oskame arvata. Meie aga võiksime Sinuga, hää lugeja,
mõtiskleda seeüle, kas ja mida saavad meie lapselapsed
meid meenutades oma lapselastele näidata. Ja kas oleme nendega kokku leppinud, et nemad annavad Jaani
kirikule ikka edasi?
Rõõmsat kevadet ja Looja õnnistust soovides
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja
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TÄNUD TEILE, MEIE
RÕÕMSAD VABATAHTLIKUD!
Aprillis on taas mitmed meie koguduse liikmed kirikus vabatahtlikult iseenda ja teiste hüvanguks toimetanud.
MEELIS SUURKASK – lillede
hooldamise eest
RAJA AARDEVÄLJA, FATME
KLEBAN, HELE-MALL KIVISTE – kiriku koristamise ja
korrastamise eest
MIRJAM TIITUS – eakate
pärastlõuna eest
ENNA AUDOVA - eakatele
sünnipäevakaartide kirjutamine ja kohaletoimetamise
organiseerimise eest
MAARIKA SIBRITS, RAJA
AARDEVÄLJA, MAIE KASVANDIK, ENNA AUDOVA,
KAIE ORGA, ANDRA TETSMANN, KADRI KARRO –
koguduse armastussöömaaja
korraldamise eest
MINNA ILMANIEMI, TEET

KAUR, KALMER LIIMETS,
MIRJAM TIITUS, KATRIN
KANGUS – peremissa ja lastekiriku korraldamise eest
ARNO ANTON, TIIT-UKU
AUDOVA, JAANI KOGUDUSE MUUSIKUD – koraalipüha korraldamise ja
TIINA MIKKOR selle pildistamise eest
TAIMI VÄLBA – piibli- ja
palveringis koraalide saatmise eest.

Suur tänu ja tunnustus ning
õnnistus teile, kallid vabatahtlikud töötegijad. Tänud teile
selle hoole ja armastuse eest!
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

MAITSEV KIRIKUKOHV
Jaani kirikus on kirikukohvisid peetud mitmeti – nii ühise
laua ümber istudes kui ka n-ö
kohvikustiilis - eraldi laudade
ümber juttu ajades. Sage
kirikukohviline on kindlasti
märganud, et viimasel ajal
oleme kirikukohvide ajal ümber ühise laua istunud.

ühe teema osas mõtteid avaldada. Kuna nendel neljal pühapäeval toimis selline korraldus hästi, siis tekkis mõte
igal pühapäeval samamoodi
jätkata.

Ühine laud loob parema võimaluse kaasata ka neid koguduseliikmeid, kes on kiriSelle traditsiooni sissesead- kusse tulnud üksi ega kuulu
misel on oma eellugu. Kiriku- otseselt ühtegi suhtlus- ega
kohvide pidamisel on tingli- sõprusringkonda.
kult kaks eesmärki: esiteks,
Alustame nüüd kirikukohvisid
pakkuda pühapäevasele kirisöögipalvega, siis võtame
kulisele võimalust peale teeaega omavaheliseks suhtlunistust omavahel suhelda ja
seks ja stritslisöömiseks.
teiseks, kuna tegemist on
Edasi jätkub kirikukohv ühise
ikkagi KIRIKUkohviga, siis
aruteluga
ning
lõpetada
võimaldada arutelu mõnel
püüame kell 12.30.
kirikuga seotud teemal.
Arutelude sisu kasvab enaKirikukohvid on olnud teemasti välja pühapäevasest
maks jumalateenistuse toimteemast: näiteks koraalipühal
konna koosolekutel ja mälerääkisime koraalidest, ülestatavasti pidasime eelmisel
tõusmispühal tutvustas Minna
aastal aruteluga kirikukohvisoome pühadekombeid, kui
sid üle pühapäeva.
kogudusel on külalised, siis
Teatud pöördepunktiks sai saavad nad kohvilauas sõna,
selleaastane jaanuarikuine saab rääkida ka sellest, mis
jutlustesari, mis päädis tee- toimub koguduses või kirikus
ma edasiarendusega kiriku- laiemalt.
kohvil ümber ühise laua istuKirikukohvi perenaised
des. Nende nelja pühapäeva
Enna Audova ja
jooksul hakkas silma inimesRaja Aardevälja
te valmisolek
ja aktiivsus
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LÄHME PALVERÄNNAKULE TAIZÉSSE
Olete te kunagi mõelnud minna palverännakule? Paljud
usklikud maailmas seda teevad. Taas on see võimalus ka
meil — igal koguduse liikmel
on võimalus osaleda 7.- 22.
augustil
palverännakul
Taizésse Prantsusmaal.

See võib olla midagi sinu jaoks, kui sa...
...tahad veeta aega palves ja vaikuses.
...vajad kosutavat puhkust.
...otsid vaimulikku toitu ja kasvamist.
...võimalust jagada oma kogemusi
teiste inimestega.
...otsid aega, et juurelda elu mõtte ja
oma rolli üle siin maailmas.
Palverännaku märksõnad on:
Taizé klooster Prantsusmaal on
vaikuse allikas ja elujõulisuse
läte
rahu ja vaikus
suurepärane suvine Euroopa
unustamatu kogemus
bussitäis lõbusaid ja põnevil
noori palverändureid
intensiivne ja kogemustest tihe bussireis.
Taiźesse sõitmine tähendab bussireisi läbi Euroopa. Lisaks Baltimaadele näeme läbi bussiakna
Poola, Saksamaa, Itaalia ja
Prantsusmaa kaunist loodust.
Tagasi koju sõidame taas läbi
Saksamaa, Poola, Leedu ja Läti.

Samas ei eeldata, et Taizésse võivad sõita
üksnes need, kellel on sügav usk ja väljakujunenud arusaamad kristlusest. Keegi ei oota
sinult seda. Küll on aga oluline, et sul on soov
õppida paremini tundma Jumalat ja kristlikku
Kui sa oled reisist huvitatud, siis usku ning tahe vaimselt kasvada. Samuti võib
sul olla kahtlusi ja küsimusi elu mõtte, kiriku,
helista 56667219 meie koguduse Jumala jms suhtes ning igatsus otsida oma
liikmele Teet Kaurile või kirjuta
küsimustele vastuseid.
teetkaur@gmail.com.
Neid põhjusi, miks noored Taizésse sõidavad,
võib olla väga palju; igaühelt eeldatakse, et me
ei vastanduks mitte millelegi. Loodan siiski, et
kõik reisile registreerunud soovivad olla avatud.

Reis maksab 300 €. Selle hinna
sees on bussikulud, ööbimised
reisi ajal ning toit Taizés veedetud nädala ajal.

Taizés kohapeal ollakse tavaliselt nädal aega.
Suvekuudel on seal iga nädal umbes 20004000 noort erinevatest maadest. Kõik nad on
tulnud sinna selleks, et osa saada vendade
elurütmist, olla koos, otsida mõtet elus, leida
lepitust,
rahu,
vaikust, rõõmu
jne.
TAIZÉ klooster asub samanimelises
väikeses
külas
Lõuna-Prantsusmaal, looduslikult imekaunis kohas, kus elab
umbes sajaliikmeline vennaskond.
Igal aastal külastab vennaskonda tuhandeid noori kõikidest maailmajagudest, et võtta osa vendade igapäevasest
elust ning kasvada usus. Reis
Taizésse pole lihtsalt tavaline
turismireis, vaid palverännak
– viis õppida tundma end,
usku, lähedasi ja maailma.

Iga päev toimub
kiriku s
kolm
palvust, vendade
piiblitunnid, vestlusrühmad
ja
erinevad töötoad.
Väga tihti mõtlevad noored, kes
esimest
korda
Taizésse sõidavad, et nad ei
hakka
kindlasti
kolm korda päevas
palvetama.
Nädala
lõpus
selgub, et nad on
kõikidel palvustel
kohal olnud ning
nautinud
neid
üliväga. Need on
tõepoolest väga
kaunid ja noored
igatsevad tihti nende järgi veel kaua aega pärast reisi lõppu.
Vendade piiblitunnid ja osalemine vestlusgruppides avardavad tõeliselt iga inimest – seda
peab lihtsalt kogema. Omaette suur kogemus
on näha nii palju rahvast kohal ühe eesmärgi
nimel – otsida Jumalat ja Kristust oma enese
elus. Ka tunnevad noored Taizés olles, et neilt
ei oodata muud kui olla see kes nad on, sellisena nagu nad on loodud ja milliseks kasvanud. Samuti on väga põnev saada endale sõpru teistest riikidest ja maailmajagudest.
Kui keegi soovib lisaks ise Taizé kohta lugeda
ja pilte vaadata, siis on seda võimalik teha
nende koduleheküljel http://www.taize.fr/et.
Kui oled huvitatud ingliskeelsest lühifilmist
Taizé kohtumiste kohta, vaata seda lingilt
http://www.taize.fr/en_article4768.html.

Teet Kaur
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KES MAJANDAVAD KOGUDUST

Inside Story Headline

“Koguduse liikmete üldarvu kasv ja liikmeannetajate arvu vähenemine on olnud püsivaks
tendentsiks, kuid tänavune langus võrreldes
2010. aastaga nii liikmesannetajate arvus
(-44) kui liikmeannetuste summas (-2007 €)
on siiski ootamatu ja ehmatav, pidades silmas
kogudusetöö suhtelist stabiilsust ning isegi
edenemist. Üks on aga selge – probleemist
mööda vaadata ei saa, vähemasti koguduse õpetaja, töötegijate ja juhtimisorganite
tasandil”.
Ajendatuna sellest kutsusid õpetaja ja juhatus
ühel aprillikuu pühapäeval kokku ümarlaua
teemal “Liikmesannetused ja meie koguduse
liikmete majanduslik tugi kogudusele”. Ümarlauale oli kutsutud koguduse aktiiv (juhatus,
nõukogu, toimkonnad) ja kõik teenistusel olnud kirikulised. Tulijateks olid lisaks juhatuse
liikmetele nõukogu liikmed Enna Audova,
Jaan Männik, Ülo Stöör, Taimi Välba, Tiiu
Lätte ja Tiina Vilberg ning diakooniatöö toimkonna liige Maarika Sibrits. Ühtekokku oli
meid 13 inimest - teisisõnu 1743 liikmelise
koguduse 134 liikme kohta üks esindaja.
Alustuseks kuulati lühiettekandeid teemadel
“Liikmesannetused kui vaimulik praktika” (õp
M. Tiitus), “Annetamine 2007-2011” (H. Hunt),
“Koguduse eelarve kujundamine” (T. Loodus).
Järgnes arutelu esmalt gruppides ja lõpuks
üheskoos.

järjepidevalt toetasid, on pooled 70-aastased lõpuks planeerime 15 400 euro suurust jääki.
“Reserve on vaja. Hea on, kui raskel ajal on
ja vanemad.
kasutada jõukamate aastate säästud”, põhjenOhverdamine (loobumine)
das seda Tarmo Loodus .
Jeesus lausus: “Tõesti, ma ütlen teile, ei ole
kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad 2011. aasta eelarvest moodustasid liikmesvõi õed või ema või isa või lapsed või põllud annetused veerandi. Pea sama suure summa
minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks kui liikmesannetused (14 600 €) annetasid
vastu nüüd, selsamal ajal samavõrra maju ja kogudusele sõpruskogudused (12 000 €) ja
vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde Viljandi Linnavalitsus (8 800 eurot).
tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul 2012. aasta tegevuskuludeks planeeritud
igavest elu.
Markuse 10: 28-30 52 100 eurost kulub ca pool palkadeks ja ca
Loobumine on osa Kristuse Annetamine on minu ja Ju- 16 000 eurot kiriku kütjärgimisest. Kui 2010.aastal mala vahelise suhte korras- teks ja muudeks majanoli Jaani koguduse liikmete tamine ning võimalus elada damiskuludeks. Üsna
väikese rahaga tuleb
liikmesannetuse kogusumrikast ja tasakaalustatud
ma 257 700 krooni, siis usuelu. See ei ole meelsuse- majandada kantseleid
(kantseleitarbed, posti2011. aastal vähenes see
avaldus koguduse, tema
28 000 krooni võrra, anne- töötegijate või pastori suh- ja sidekulud jne). Nimetamist väärib, et ettevõttati 229 500 krooni (14 665
€). 2011. aastal oli keskmine annetuse suurus misteks saame kasutada vaid 2 300 eurot.
54,30 eurot. Koguduse nõukogu 27. veebruari Solidaarsus
2011. aasta otsusega on liikmesannetuse Pühade abistamisest ei ole mul ju vaja teile
soovitatavaks miinimummäraks 1% aasta kirjutada, sest ma tean teie valmidust, mille
netosissetulekust. Õpilane ja kindla sissetule- pärast ma kiidan teid makedoonlaste ees, et
kuta koguduseliige peaks annetama 23 eurot Ahhaia on juba mullu olnud valmis ja et teie
(365 krooni) aastas. 2011. aastal ei anneta- innukus on paljusid innustanud.
nud 20% annetajatest nõukogu poolt kehtes2 Korintlastele 9: 1-2
tatud miinimummäära ulatuses, ehk 1/5 anne- Õpetaja Marko rõhutas oma ettekande algutajate aastaannetus oli väiksem kui 23 eurot. ses: “Annetamine on minu ja Jumala vahelise

2011. aastal oli suurim annetus 776 (12 142
Õp M. Tiitus sõnastas mõtte annetamise kui krooni), väikseim annetus 6,39 eurot (100
vaimuliku praktika kohta läbi nelja põhimõtte:
krooni). 2011. aasta kuue
annetamise kaudu me
suurima annetaja kogusumAnnetamise kaudu me
õpime usaldust, ohverdaõpime usaldust, ohverda- ma on 2273 eurot, mis moomist, lihtsust ja kasinust mist, lihtsust ja kasinust dustab 15% annetuste üldning solidaarsust.
summast.
ning solidaarsust.
Usaldus
Ärge siis hakake muretsema, öeldes: “Mis me
sööme? või “Mis me joome?” või “Millega me
riietume?”. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike
vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema
õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!
Matteus 6: 31-33

Lihtsus (kasinus)
Ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul
on. Oskan elada kehvalt ja oskan elada ka
jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav:
nii kõhtu täis sööma kui nälgima, Elama nii
jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema
läbi, kes teeb mind vägevaks.
Filiplastele 4: 11-13

Kõik, mis meil on ja mis me ise oleme, on and Juhatuse esimees Tarmo Loodus andis üleJumalalt. Oleme Tema varanduse majapida- vaate koguduse eelarve kujunemise kohta.
Koguduse eelarve on tulude-kulude prognoos
jad – see kehtib ka meie raha ja vara kohta.
üheks aastaks. Selle aluseks on elu ise ehk
Aastail 2007-2011 on üle 1700-liikmelist kogunii riigi kui koguduse majanduslik käekäik.
dust liikmesannetusega toetanud vähem kui
1/3 tema liikmetest ehk 470 inimest. Nendest Eelarve koostamisel räägib kõigepealt õpetaja
omakorda viis aastat järjest on kogudusele töötajate ja toimkondade juhtidega läbi järgmioma anni teinud 1/3 ehk 157 koguduse liiget. se aasta tegevuskava ja selle täitmiseks vajaMöödunud aastal toetas meie kogudust liku eelarve prognoosi; selle alusel koostatakliikmesannetusega 270 inimest (2010. aastal se eelarve projekt, mis esitatakse juhatuse
oli annetajate arv 44 võrra suurem ehk 314 poolt nõukogule kinnitamiseks.
inimest). Niisiis – läinud aastal toetas oma Tänavuse aasta eelarves on kavandatud tulukogudust 15,4% koguduse liikmetest. 157-st deks veidi rohkem kui 56 000 eurot ning kuluinimesest, kes kogudust viis viimast aastat tusteks veidi rohkem kui 60 000 eurot. Aasta

suhte korrastamine ning võimalus elada rikast
ja tasakaalustatud usuelu. See ei ole meelsuseavaldus koguduse, tema töötegijate või
pastori suhtes.”
Hiljuti igavikuteele läinud Tartu Peetri koguduse liige soojaärimees Tiit Veeber, kes annetas ligi miljon eurot kiriku remondiks, seistes
oma üht viimast intervjuud andes kiriku katusel, ei, mitte seistes, vaid seda remontides,
ütles: ”Kultuuriväärtuse säilitamine ja hingeväärtuse hoidmine rahasse panduna on võrdväärse hinnaga. Ei saa vaadata kõrvalt, kui
sul on võimalus. Nii palju, kui inimene suudab,
nii palju võiks ta ikka anda. Andmise juures on
esimene asi see, et sa pead olema andmiseks
valmis. Kui ma olen ära andnud, siis ma rohkem enam selle peale ei mõtle. Ja tema, kes
anni sai, ka ei pea selle peale mõtlema.”
Mõttetalgutel otsiti vastust küsimustele:
Kelle teema on koguduses liikmesannetused?
Mida peaksid tegema juhatus, nõukogu ja
õpetaja, et liikmesannetuse ja püsikorralduse
kaudu annetamise tegijate arv suureneks ja et
keskmise annetuse suurus kasvaks?
Kas keegi peale juhtorganite saaks või peaks
veel midagi tegema, et kogudusel oleks rohkem raha?
Teema jätkub Aja Lehe juunikuu numbris.
Helve Hunt, Ümarlaua moderaator
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PRAOSTKONNA SINODIL
RÄÄGITI RAHAST JA
VALIMISTEST
Inside Story Headline

This story can fit 150-200
words.

own articles, or include a
calendar of upcoming events
or a special offer that promotes a new product.

SAGAVOLLI LÄHEB
ÕPPIMA MATTHIAS
KREISMAN

to a Web site and post
it.
Eelmises
Aja Lehes kuulutasime välja kandi-

One benefit of using your
newsletter as a promotional
Viljandi
sinod peeti
test,
kaudu
toolpraostkonna
is that you can reuse
You can
also mille
research
articlesViljandi praostkontänavucontent
25. aprillil
Viljandis.
Jumalatoetatakse
from other
marketing
or findnas
“filler”
articles by oma
ac- vaimulikke (reguteenistus
peapiiskop
Andres
laarsed
konvendid
materials, such as press recessing the World Wide Web.ehk kokkutulekud,
Põderileases,
juhtimisel
toimus
Pauluse
retriit,
market studies, and
You can
write koolituskulude
about a variety kompenseerimikirikus,
sinodi
koosolek
Inkeri
ne)
ja
ilmiktöötegijaid
(nt iga-aastane
of
topics
but
try
to keep your
reports.
info- ja koolituspäev).
Majas.While your main goal of disarticlesilmikjuhtide
short.

deerimisvõimaluse stipendiumile, mida pakub
meie sõpruskogudus Sauheradis ja Nesis
ühele noorele aastaseks tasuta õppeks
Sagavolli rahvaülikoolis. Koguduse välissuhete toimkond otsustas soovitada sellele stipendiumile Matthias Kreismani.
Matthias on 20-aastane,
õppinud Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkoolis arvutite ja
arvutivõrkude õppekaval. Ta
on töötanud Elion Ettevõtetes
abitehniku ja IT tugiisikuna.
Matthias on Jaani koguduse
liige ning osalenud varem Sauheradi ja Nesi
koguduse leerilaagrites.

newsletter
mightTiitus Much
of the content you
put
Sinodiltributing
andis apraost
Marko
üle Peapiiskop
Andres
Põder kõneles
be to sellaasta
your product
or aunimein youreelseisvatest
newsletter can also
be
praostkonna
töötegija
koguduste
juhtorganite
service, the
key to a successful
used for
your Web site.
tuse Pilistvere
koguduse
vabatahtlikuvalimistest,
misMitoimuvad 2012. aasta
newsletter
is makingKalmusele,
it useful
crosoft
Publisher offers
a sim-aasta veebruarini.
le töötegijale
Pille-Riin
kes novembrist
2013.
ple way to convert your newsto
your
readers.
on aidanud mitmekülgselt kaasa ko- Peapiiskop kutsus üles juba praegu
letter to a Web publication.
A great
way to add
guduse,
kogukonna
ja useful
küla arengule,
tegema
kokkuvõtteid
lõppevast valiSo, when
you’re finished
writcontent
to your projektide
newsletter is juhtimitegelenud
mitmete
misperioodist
ning
seadma
sihte järging your newsletter, convert it
to develop
andtoeks
write your
sega ning
olnud
oma vaimuli- miseks neljaks aastaks ning kasuta- Õppimise kohta Norras ütleb Matthias: „Olen
catch the reader's attention, place
kust abikaasa Hermannile.
ma erinevaid võimalusi, et julgustada seda võimalust “To
oodanud
juba aastaid, sest
an interesting sentence or quote from
Inside Story Headline
esimene kord kuulsin thesellest
story here.”umbes seitse
aastat tagasi. Kui keegi küsis, mis on mu tulevikuplaanid, siis alati ütlesin, et ma väga looThis story can fit 100-150
provements to the business.
dan pääseda õppima just sinna. See oleks
Sales figures or earnings will
words.
hea võimalus omandada norra keelt, tegeleda
show how your business is
The subject matter that apveel lisaks muusika, kunsti või muu sellisega,
growing.
pears in newsletters is virtusaada juurde elukogemusi ja kindlasti õppida
ally endless. You can include
Some newsletters include a
olema parem inimene.“
stories that focus on current
column that is updated every
technologies or innovations in
your field.
You may also want to note
business or economic trends,
or make predictions for your
customers or clients.

issue, for instance, an advice
column, a book review, a letter from the president, or an
editorial. You can also profile
new employees or top customers or vendors.

If the newsletter is distributed
internally, you might comment
upon new procedures or im-

Vaimulikke ja sinodisaadikuid oli tul- koguduseliikmeid vastutust võtma ja
nud tervitama
maavanem Lembit otsustusprotsessides osalema. Aeg
Inside Story Headline
Kruuse. Teemal „Riiklik pühakodade on hakata valimisteks valmistuma,
programm ja edasised võimalused tõdes peapiiskop.
This story
can fit 75-125
and import into your newsletpühakodade
säilitamisel
ja arendamiSinod
heaks praostkonna tuludeter. There
arekiitis
also several
words.
sel“ kõneles
EELK assessor Mati
kulude
aruande
tools you can use to draw ning võttis vastu
Maanas.
Temapictures
sõnavõtust
jäi kõlama 2012. aasta eelarve. Praostkonna
Selecting
or graphics
shapes and symbols.
is an et
important
part of sõltub
adding kiriku
tõdemus,
ennekõike
revisjonikomisjoni liikmeks valiti
Once you have chosen an
remondiks
vahendite
leidmine kohalicontent
to your newsletter.
Kolga-Jaani
koguduse juhatuse esiplace it close to the
ku koguduse
aktiivsusest.
Riiklik image,
pü- mees
Think about
your article and
Urve
Siilaberg.
article. Be sure to place the
hakodade
programm
küll jätkub, kuid
ask yourself
if the picture
caption
of the image
near the asuda koostama
otsustas
kogudustel
tuleb
leida
võimalusi
ka Sinod
supports or enhances the
image.
teiste potentsiaalsete
rahastajate
message you’re trying
to con- leid- praostkonna strateegiat aastaiks
selecting images
miseks,vey.
shAvoid
omavalitsused
ja erinevad 2013—2017, kus käsitletakse praostkonna kui terviku eesmärke ja praostfondid.that appear to be out of conkonna keskselt kavandatavaid, finanttext.
Praost Marko Tiitus keskendus oma seeritavaid ja läbiviidavaid tegevusi.
Microsoft
Publisher aasta
includestegevuse
ettekandes
möödunud
Strateegia ettevalmistamine jääb
thousands
of
clip
art
images
kohta inimvarale, kõneldes
vajadusest praostkonna nõukogu ülesandeks.
from which you can choose
analüüsida liikmeskonna dünaamikat
Mirjam Tiitus
ning korrastada koguduste andmeSinodisaadik
baase, samuti erinevatest võimalus-

Kokkuleppel välissuhete toimkonnaga võtab
Matthias enda kanda koguduse plakatite, flaierite jm kujundamise ning osaleb pärast õpinguid Sagavollis vähemalt kahe aasta jooksul
aktiivselt meie koguduse noortetöö toimkonna
tegevuses ning aitab kaasa peremissade muusikalisel kujundamisel.
Soovime Matthiasele edu ja õnnistust õpingutes!
Marko Tiitus

LÄBIRÄÄKIMISED
LINNAGA
Viljandi Jaani ja Pauluse kogudused
on Viljandis lisaks kogudustele ka
avalikult linnarahva käsutuses. Meie
kirikutes toimuvad jumalateenistused
on kõigile avatud. Kirikud täidavad ka
avalikke ülesandeid. Nii toimuvad riigipühade tänujumalateenistused ja lasteaedade-koolide jõuluteenistused
meie kirikutes. Lisaks naudivad paljud
kirikutes toimuvaid kontserte. Samas
on mõlemal kogudusel probleeme,
mida just linn saab lahendada. Seepärast pöördusid koguduse juhid linna
poole ettepanekuga koostööläbirääkimisteks. Loodame edukaid läbirääkimisi ja head koostöölepingut.
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Inside Story Headline

KOGUDUS REISIB: SEEKORD
SUURE-JAANI JA KURGJA

BUSSIREIS TOIMUB PÜHAPÄEVAL, 17 JUUNIL
Hea kogudusekaaslane ja sõber! Tule kohapeal valmistatud mulgiputru soomeiega pühapäeval, 17. juunil Suure-Jaani lasilguga ning perenaiste küpsetatud
ja Kurgjale!
kohupiimakooki.
Buss võtab meid peale kell 10 Viljandist Vabaduse platsilt. Bussijuhiks on Jakobson ise.
Sõidame Suure-Jaani, kus leiab aset SuureJaani Muusikafestivali raames toimuv vaimulik
laulupidu. Osaleme Suure-Jaani kirikus kell 11
algaval jumalateenistusel, kus laulab Kirikumuusika Liidu lastekoor Väike Küünal.

Jumalateenistuse järel sõidame Kurgjale.
Külastadme Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi (www.kurgja.ee). Tutvume giidi juhendamisel Jakobsoni elu ja tegevust tutvustava
ekspositsiooniga ja kõrvalhoonetega (ait koos
vanade tööriistadega, saun, kus elas Jakobsoni pere, vesiveski, laut).
Kurgjal kinnitame ka keha ning maitseme

Kurgjalt sõidame tagasi Suure-Jaani
kirikusse, kus kell 17 algab laulupidu
sissejuhatava orelimänguga Toomas
Trassilt, pühitsetakse laulupeotuli ning
liigutakse rongkäigus Suure-Jaani
lauluväljakule. Kell 18 algab laulupeokontsert, kus esinevad segakoorid,
valikkoorid, ühendkoorid
ja pasunakoorid üle
Eesti.
Laulupäeva kavas on Eesti ja
Euroopa klassikalist ja kaasaegsemat vaimulikku muusikat.
Kõlavad armastatud laulud nagu
Tõnis Mägi «Koit», Beethoveni
«Kõik taevad laulvad») kui uuemat muusikat (Andres Uibo
«Agnus Dei», Tuuliki Jürjo «Oh
kui õndsad on need pühad taevas»). Laulupäeva jaoks on
tellitud ka uudisteos Toomas Trassilt, mille
kannab ette valikkoor. Laulupäevaga meenutatakse Suure-Jaanis 1980ndail toimunud
laulupäevi, mille eestvedajaks oli toonane
kohaliku koguduse õpetaja Andres Põder.
Esimene kirikumuusikapäev toimus 1980.
aastal küüditamise mälestuspäeval, 14. juunil.
Peapiiskop Andres Põder on Suure-Jaanis

toimuva laulupeo patroon.
Viljandisse tagasi jõuame õhtul kella 9 paiku.
Kogudusereisi hind sisaldab bussisõidu,
muuseumipileti ja lõunasöögi kulud.
Osavõtutasu on
täiskasvanule
10 €
Pensionärile
7€
Õpilane ja laps
3€
Registreerumine koguduse kantseleis või
telefonil 53 413 394 (õpetaja Marko Tiitus) või
e-posti teel marko.tiitus@eelk.ee. Koha
40-kohalises bussis kindlustab osalustasu
maksmine.

Tule kindlasti, et saada osa ainulaadsest vaimulikust muusikasündmusest!

Pilte koguduse agape-söömaajast Suurel Neljapäeval, 5. aprillil
Suurel neljapäeval pärast õhtust jumalateenistust oli
keldrisaalis juba traditsiooniks kujunenud armastussöömaaeg (agape). See on kolmekäiguline õhtusöök
piiblilugemiste, palvete ja lauludega, mis ülesehituselt
meenutab algkristlaste paasasöömaaega ja Jaasuse viimast õhtusöömaaega oma jüngritega. Agape-söömaaeg

on vaiksesse nädalasse väga sobiv, et keset igapäevaseid sekeldusi ja kiirust korrastada oma mõtteid, süüa
ühiselt ja tunda osadust. Aitäh õpetaja Marko Tiitusele
söömaaja vaimse poole eest ning diakooniatoimkonnale
koos abilistega söögilaua korraldamise eest.
Söömajast osasaanute nimel Mirjam Tiitus
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RELIGIOOSSE LUULE JA
MUUSIKA ÕHTU
Inside Story Headline

TÄNAME APRILLIKUU
LIIKMESANNETAJAID

(Alates 27.03) Ludmilla Abel, Raul
Alliksaar, Hedvi Annemägi, Lille-Astra ja
Rasmus
Arraste, Enna ja Tiit-Uku
This
story can fit 150-2009. mail
ownkell
articles,18
or include
a
to a Web site and post
it.
kolmapäeval,
Pauluse
kirikus
Audova, Eha Habicht, Helve Hunt, Kalle
calendar of upcoming events
words.
or a special
that proOn benefit
erinevad
rajad,
Heinooffer
Elleri
klaveripalad eesti motiivi- ja Tiia Kadalipp, Aino Kaubi, Teet Kaur,
One
of using
your
Kink, Hele-Mall Kiviste, Alfred ja
motes
a
new
product.
kuid siht asona promotional
Üks.
del sobivad hästi Toominga luulega. Janek
newsletter
Liidi Kliiman, Anneli Kont-Rahtola, Enn ja
tool
is that
you can
You can
also research
articles
Edasi
läheb
tee reuse
Tänavu
möödub
Heino Elleri sünnist 125 Kaidi Kullama, Siiri Kärt, Kalmer Liimets,
content
from other marketing
or findaastat.
“filler” articles
by actundmatusse.
Hea oleks
tema muusikal Pauluse Eva ja Tarmo Loodus, Ilmi, Meelis ja
materials, such as press recessing the World Wide Web.
Jumala
halastus
Mikk Kard, Merike Mitt, Veera Pille, Reet
kirikus
maiõhtul
taas kõlada lasta.
leases, market studies, and
You can
writesel
about
a variety
Post, Jelena Pärle, Gunnar Sarana, Maaof
topics
but
try
to
keep
your
otsustab
kõik.
reports.
Õhtu teises osas mängin Franz Schuberti rika Sibrits, Leida Sinimaa, Tiiu Soesoo,
articles short.
Jaangoal
Tooming
While your main
of disklaverimuusikat ning tutvustan oma uusi Ebe Suits, Meelis Suurkask, Tiia Sülla,
tributing a newsletter might
Much of
the content
put
luuletusi
ja youproosatki
veel ilmuma- Enn Tammoja, Andra Tetsmann, Katrin
Kavas be
ontoJaan
sell your
Toominga
product ja
or Reet Posti
in your newsletter can also be
ta raamatust "Talvine tee". Loe- Thomson, Indrek ja Keida Tirmaste, Evi
service, the
keyPost
to a successful
used for your Web site. Miluule, esitavad
Reet
ja Kristjan KaarTrey, Tiina Vilberg, Taimi Välba,
neid koos
Kristjan
newsletter
making
it usefulSchuberti
crosoftme
Publisher
offers
a sim- Kaarjärvega.
Meeta-Helene Öngo, (1.05. seisuga)
järv, ning
Heino isElleri
ja Franz
ple way to convert your newsto your readers.
klaveriteosed
Reet Posti esituses. letter to
Armsad
sõbrad!
Ootan
Teid
Viljandi
Paua Web publication.
Nelja kuuga on annetuse teinud 127
A great way to add useful
luseyou’re
kirikusse
enne
emadepäeva, et vaik- koguduse liiget. Koguduses on üle 1000
So, when
finished
writJaan Toominga
olema
content to nimi
your peaks
newsletter
is viljanding your
convert
seltnewsletter,
mõtiskleda
elust itja surmast, emast ja liikme!
to develop and write your

lastele hästi tuntud. Mäletavad ju paljud
isast, oma teekonnast ja selle lõppemitema kõnekaid lavastusi Ugalas, Vanesest. Või jätkumisest Taevase Isa juures
Story Headline
muisesInside
ja Tallinna
Draamateatris.
kodus.
Valisin Teile esitamiseks lausumised,
This story can fit 100-150
provements to the business.
nagu Tooming
ise neid nimetab, raamaSales figures or earnings will
words.
tust HUUM, mis on kirjutatud aastatel
show how your business is
The subject
that ap-luulekogud
1975-2005.
Jäägumatter
tema teised
growing.
pears in newsletters is virtulugeja ally
enda
avastada.
endless. You can include
Some newsletters include a
Reet Post
stories
that
focus
on
current
column that is updatedLugupidamisega
every
Muusika ei ole kavasse valitud juhuslikult.
technologies or innovations in
your field.

issue, for instance, an advice
column, a book review, a letter from the president, or an
You may also want to note
editorial. You can also profile
business or economic trends,
new employees or top cusTavaliselt on meie talgud olnud laupäevior make predictions for your
ti. Seekord otsustas juhatus koguduse
tomers or vendors.
customers or clients.

08.04 – 127,93 € teenistusel osales ja
perepäeva korraldamiseks annetas
75 inimest.

Viljandi Jaani koguduses on üle 1000
liikme. 2012. aasta liikmeannetuse
on nelja kuuga teinud 127 koguduse
liiget.

shapes and symbols.

Niichosen
said an
2010.a. kevadtalOnce you have
kirik
image, place gutel
it close to
the seest korda.
article. Be sure to place the
caption of Aitäh
the image
near the
Meelisele,
Ukule, Jaaniimage.
le, Karlile, Ülole, Kaidole, Mar-

Fotomeenutus
2010 kevadest

01.04 – 103,62 € teenistusel osales ja
ajaleht “Eesti Kirik” toetuseks annetas 52
inimest.

TOETAGE KOGUDUST!

3. mail
oligi
Jaani kiriku ümber ja sees
Inside
Story Headline
kevadine talgupäev. Kiriku ümbrus ja
pastoraadi aed said korda, lehed riisutud
This kokku
story canseotud.
fit 75-125Kirikuski and
import into your newsletja oksad
tegime
ter.
There
suurpuhastuse:
vaibad välja, lühtrid sära- are also several
words.
tools you can use to draw
ma, pinkidelt
tolm
võetud.
Selecting pictures
or graphics

Microsoft Publisher includes
thousands of clip art images
from which you can choose

the story here.”

22.04 – 68,03 €
teenistusel osales ja
Vaimuliku laulupäeva heaks ann et as
68
inimest.

liikmed talgule kutsuda aga tööpäeva
the newsletter
is distributed
õhtul. IfPõhjuseks
asjaolu,
et laupäeval, 5.
internally,
youkoguduse
might comment
mail, on
mitmed
liikmed seotud
upon new procedures or imüleriigilise
talgupäeva ettevõtmistega.

Think about your article and
ask yourself if the picture
supports or enhances the
message you’re trying to convey. Avoid selecting images
that appear to be out of context.

an interesting sentence or quote from

15.04 – 55,01 €
teenistusel osales ja
Koraalipüha korraldamiseks annetas
36
inimest.

TALGUD KIRIKUS

is an important part of adding
content to your newsletter.

“To catch the reader's attention, place

TÄNAME KORJANDUSTEL
ANNETANUID

kole, Maarikale, Andrale,
Ilmile, Tiinale, Kairile, HeleMallele, Rajale, Maiele,
Fatmele, Taimile, Sirjele,
Mirjamile, Elsbetile, Inglile ja
Maarjale!

Marko Tiitus

Meie liikmeannetused on kogudusele
väga tähtsad – see teeb võimalikuks
koguduse igapäevaelu korraldamise.
Palun, kui Sa pole veel annetust teinud, anna Sinagi oma panus! Oleme
tänulikud kokkulepitud annetuse eest
meie kogudusele!
Kui soovid Sinu poolt tehtud annetustelt maksusoodustust, siis teata
sellest koguduse kantseleisse ja saada meile oma isikukood.
Õnnistussooviga õpetaja Marko Tiitus
ja juhatuse esimees Tarmo Loodus

Ajast igavikku kutsutud
ja 21. aprillil kristlikult
Viljandi Vanale
Kalmistule maetud
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Kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav!

PEREPÄEV “ELAV VESI”

EDDA
RIESENBERG

Tegevused kogu perele:
kanuutamine
vesirattaga sõit
minimatk
vestlusring
käeline tegevus
mängud
ühine söömaaeg
ja muud huvitavat

04.05.1945 - 02.04.2012

VALEV KASKA
04.02.1929 – 10.04.2012

Kui oled koos perega või üksi tulemas, pane
end hiljemalt 16. maiks Mijam Tiituse juures kirja
(telefon 5344 2412, mtiitus@kultuur.edu.ee).

Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb

Osavõtutasu eest saab süüa, osaleda ühistegevustes ja kasutada kanuud.

www.eelk.ee/viljandi.jaani

KANTSELEI JA
KIRIK ON LAHTI
teisipäeval 13-16,
neljapäeval 14-17,
pühapäeval 9-9.45
ja pärast teenistust

Alates 15. maist
on kirik lahti
reedel, laupäeval
ja pühapäeval
11 - 18
ÕPETAJA
MARKO TIITUSE
KÕNETUNNID
teisipäeval 13—16
Neljapäeval 14—17

PIHIAEG
teisipäeval 16-17
või kokkuleppel
Viljandi Jaani Koguduse aadress:
Pikk 8, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Kantselei t. 433 3000
Õp Marko Tiitus: t. 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär Tiina Vilberg: t. 55 409
67
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,

Viljandi Jaani ja Pauluse
koguduste perepäev
Pilistvere pastoraadis ja
selle ümbruses laupäeval,
19. mail kell 11-18.

RELIGIOOSSE
LUULE JA
MUUSIKA
ÕHTU

kolmapäeval, 9. mail kell 18
Pauluse kirikus
Jaan Toominga ja Reet Posti luulet
esitavad Reet Post ja Kristjan Kaarjärv

Heino Elleri ja Franz Schuberti klaveriteoseid
esitab Reet Post
Sissepääs vaba

LAHTISTE USTE PÄEV
USUTEADUSE INSTITUUDIS

12. mail kl 12–15
Kell 12 ühine palvus ja söök
kell 12.45 orelikontsert
kell 13.15 Toomas Abilise avalik loeng
«Eestlased ja ristiusk muinasaja lõpul».
Vestlused õppejõudude ja üliõpilastega,
tutvumine raamatukoguga ja hoonega.

Osavõtutasu ühele inimesele on 5€, peredele
sõltuvalt liikmete arvust:
2 inimest
8€
3 inimest
12€
4 või enam inimest 15€
Sõit Pilistverre ja tagasi on omal käel. Palume
registreerimisel teatada, kas lähete oma autoga
ja kas teil on autos vabu kohti, samuti teada
anda, kes vajab kohalesaamiseks transporti.

Tere tulemast kõigile
väikestele ja suurtele!

PEIPSIVEERELE
EKSKURSIOONILE
Sõpruskoguduste päevade
(Partnertreffen) raames
korraldame külalistele ja oma
koguduse liikmetele 8. juunil
bussireisi Peipsiveerele.
Külastame vanausuliste kirikuid ja
muuseume ning tutvume kohalike
elu-oluga. Kutsume kaasa kõiki huvilisi!
Osalustasu on
20 €
inimese
kohta.
Sellest
saab
bussisõidu ja lõunasöögi Kolkja
kala- ja sibularestoranis.
Kui oled tulija, pane nimi kuni
3. juunini Mirjam Tiituse juures kirja,
tel 53442412 või e-posti
aadressil mtiitus@kultuur.edu.ee

Koos on mõnus reisida! Tule ka!

