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FRANTSISKUSEPÄEVAL TULEVIKUST
4. oktoobril toimus Viljandi Jaani kirikus koguduse juubeliaastale pühendatud VI Frantsiskuspäeva
konverents JAANI KOGUDUS 540 ja 20. Frantsiskusepäeva konverentsil vaadati minevikku, olevikku ja
tulevikku. Ülo Stöör pidas ettekande teemal „Viljandi Jaani koguduse taastamise lugu“. Konverentsi teine
pool koosnes tulevikuvaadetest ehk visioonidest, mida esitasid Viljandi Jaani koguduse liikmed Marko
Tiitus, Ülle Luisk, Anu Raud, Meelis Atonen ja Tarmo Loodus.
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JUMAL ÕNNISTAGU KÕIKI
TEID JA NOOREMAID
SÜNNIPÄEVALAPSI!

Õpetaja Marko Tiitus kõneles Viljandist kui pärimuspealinnast
ja arutles, milline võiks olla Jaani koguduse roll pärimuskultuuri
ja kristliku kultuuri sünteesimisel, nt rahvapärase koraali ja regilaulu kasutamine jumalateenistustel ja palvustel. Ta küsis, kas
kogudusel võiks 20 aasta pärast olla oma retriidikeskus, väike
talu Viljandi lähedal, kus saaks tegeleda füüsilise töö ja vaimulike harjutustega ning end hingelises ja vaimses mõttes koguda.
Ülle Luisk tõi esile koostöö vajaduse kooli ja kiriku vahel. Ta
tutvustas gümnaasiumi kohustusliku kirjanduse loetelu ning
2012. aasta emakeele kirjandi teemasid, küsides, kuidas on
võimalik mõista ning arutleda maailmakirjanduse tähtteoste üle,
olemata õppinud tundma religioone ja religioossust.
Anu Raud kõneles religioossest sõnumist läbi ilu kategooria.
Ta luges ette tekste oma „Juturaamatust“ ning näitas fotosid
aastate jooksul valminud seinavaipadest. Ehk peaksime õppima
Franciscuselt seda, kuidas saavutada õnn ja hingerahu läbi
kasinuse ja askeetliku elu, arvas professor Anu Raud.
Meelis Atonen analüüsis hetkeolukorda maailmamajanduses
ning ennustas, et tõeliselt rasked ajad seisavad alles ees. Just
raskete aegade saabudes võib suureneda koguduse roll ja
vastutus hingelise toe pakkujana ja kogukonnatunde tekitajana.
Tarmo Loodus arutles koguduse ja kogukonna ning oma-

valitsuse koostöö võimaluste üle ja rääkis sellest, et Viljandi
Jaani ja Pauluse kogudused on teinud linnavalitsusele ettepaneku koostöölepingu sõlmimiseks ja pikaajaliste ning püsivate partnerlussuhete arendamiseks.
Konverentsi lõpuringis jäid kõlama ja edasi mõtlemiseks
järgmised ideed:
Marko: uurida teaduslikult kristliku kultuuri ja omakultuuri vahelisi seoseid, pingeid, sümbioosi ja võimalusi, kasutades selleks frantsiskusepäeva konverentsi;
Ülo ja Ülle: Viljandi gümnaasiumi õpilastele korraldada
õppekäik kirikusse, kohtumine kirikuõpetaja ja koguduse
töötegijatega;
Tarmo: korraldada koguduses rahvaülikool, kus erinevad
koguduseliikmed võiksid jagada oma teadmisi ja
kogemusi ning nõustada oma erialal;
Meelis: selgitada peredele ja vanematele kristliku
hariduse ning usundiõpetuse vajalikkust;
Anu: olen valmis oma talu pakkuma taastumiseks,
retriitideks, ka mõnele hädalisele varjupaigaks.
Ainest mõtlemiseks jätkub meile kõigile. Konverentsil kohtume
taas aasta pärast. Siis on juba uued teemad.

PÄIKESELAUL TÕI SOOJUSE SÜDAMETESSE!
Laupäeval, 3.novembril toimus
taas frantsiskusepäevale pühendatud
laste ja noorte omaloominguliste laulude konkurss
PÄIKESELAUL 2012.
Konkursile esitati 23 värsket lugu
noortelt sule– ja viisiseppadelt nii
Viljandimaalt kui ka Lääne– ja
Pärnumaalt. Pärimusmuusika Aidas
toimunud eelvoorus kuulati kõik
laulud üle ning žürii koosseisus Anu
Röömel (esimees), Signe Ristisaar,
Maria Gertsjak, Kai-Riin Kont, Ingrid
Juht, Kristiina Ehin ja Marko Tiitus

valis välja parimad laulud. Peaauhinna
ehk GRAND PRIX vääriliseks
tunnistati Kristiina Kahu loodud laul
“Tähistaevas”, mille esitasid autor
kitarril ja Piret Müür (pildil).
Peaauhinnaga kaasnes ka frantsiskuse

matkakepp ja 2 päevapääset järgmisele pärimusmuusikafestivalile.
1.-6.klasside vanuserühmas anti välja
kaks preemiat: “Eestimaa suvi” (autor
Emma Sepp) ning “Nimeta” (autor
Agatha Dooni Murro). 7.-9.klasside
hulgas kuulutati võidulooks laul
“Keegi mind ootab” (viis Katrina
Merily Reimand, sõnad Anna-Kaisa
Adamson) ning 10.-12.klassides laul
“Kodumaale mõeldes” (Adena
Anton). Kõik osalejad ja juhendajad
said kaasa tänukirjad ja soojad
tänusõnad konkursil osalemise eest.
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MEIE OLEME
JUMALA
TEMPEL
Viljandi Jaani ja Pauluse
koguduste juhatused on
teinud Viljandi linnale
ettepaneku koostöölepingu sõlmimiseks. Linna ja koguduste juhtide
vahel on toimunud mitu kohtumist, kus oleme arutlenud koostöövõimaluste üle Viljandi
kahe luterliku kiriku kui hindamatu arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidmisel, säilitamisel ja pärandamisel tulevaste põlvedele.
Eestlase jaoks tähistab mõiste „kirik“
e n n e k õ i k e h o o n e t – p üh a k o d a .
Novembrikuu vaimulikus juhtmõttes tuletab
apostel Paulus meile aga meelde: „Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal
on öelnud: Ma tahan nende seas elada ja käia
ja olla nende Jumal, ja nemad on minu
rahvas.” (2. Korintlastele 6:16). Mitte hoone
ei ole see, mis kannab endas pühadust, vaid
inimesed – Jumala rahvas, Tema nimesse
ristitud, Tema sõna kuulamiseks ja armulaual
Kristusega kohtumiseks kogunev kogudus
pühitseb kirikuhoonet oma palvete, ülistuse
ja teenimisega. Kirik ilma koguduseta on
nagu kapis rippuv ülikond ilma kandjata.
Kaasaja individualistlikus elulaadis ja religioossuses võib olla raske mõista, miks kasutab Paulus meie-vormi. Kas siis iga inimene
üksikult ei olegi mikrokosmos, Jumala näo ja
kujutise kandja, Püha Vaimu tempel? Kindlasti on. Kuid Jumala Riik, nagu ütleb Tommy
Hellsten, eksisteerib inimeste vastastikuses
mõjuväljas. See on midagi, mida mina ütlen
sulle ja sina ütled mulle. Jumala Riik on reaalsus, mille me üksteise jaoks loome.
Pühakutepäev (1. november) tuletab meile
meelde pühade osadust, millesse meiegi oleme kutsutud. Piibel ja kiriklik traditsioon ei
mõista pühadust mitte individuaalse kvaliteedina, vaid millenagi, milles me osaleme
kõik üheskoos. Hingedepäeval mõtleme tänus ja armastuses usus lahkunutele ning
palvetame nende pärast. Teame ja kogeme,
et need, kes on meid armastuse ja hoolitsusega ümbritsenud siin elus, palvetavad
Jumala aujärje ees meie eest ka praegu.
Eriliselt kirkaks ja kogetavaks muutub see
aega ja ruumi ületav osadus pühas armulauasakramendis, kui ülistame koos inglite ja
taevaste vägedega Kolmainu Jumalat, kelle
kirkus täidab taevast ja maad, kogu loodud
universumit. Armulaud ei ole üksnes toit ja
ravim minu hingele, vaid avab mu silmad
nägema Kristuse kohalolu kõiges ja kõikjal.
Tänu Jumalale, et me tohime olla Tema
tempel. Ning tänu ka selle eest, et meile on
antud hoida ja kalliks pidada inimkätega
ehitatud pühakoda – meie armast Jaani
kirikut, mille 740. aastapäeva pühitseme
tänavu 27. detsembril, apostel ja evangelist
Johannese päeval.
Marko Tiitus
Koguduse õpetaja

PORVOOS SÕPRADEL KÜLAS

11.-14. oktoobril olid Jaani koguduse töötegijad õppereisil Porvoos.
Meie võõrustajaks oli Porvoo soome kogudus. Õppereisil osales 18
koguduse töötegijat eesotsas koguduse õpetaja Marko Tiituse ja
juhatuse esimehe Tarmo Loodusega. Alljärgnevalt avaldame läbi kahe
lehenumbri Raja Aardevälja muljeid reisist ja sügisesest Porvoost.

Rahulikul sügishommikul, 11.oktoobril kogunes
rühm Jaani koguduse töötegijaid Tasuja platsi.
Algas kauaoodatud reis Soome, Porvoo sõpruskogudusse. Sõit kulges viperusteta ja 16.30
lahkus laev Superstar sadamast. Istusime enamuses laeva ninapoolses osas, kus oli mõnus
jälgida merd, saarekesi, vastutulevaid laevu ja
rannajoonele lähenemist. Jõudsime Helsingisse
hämaras ning kohe suundusime Porvoo poole,
mis on Helsingist 56 km kaugusel. Meie majutuskohaks oli Karijärvi laagrikeskus umbes 6 km
kaugusel Porvoost. Seal, järve kaldal, segametsaga piiratud künkal, asub ühekorruseline mitmesopiline maja, kus toimuvad leerikursused ja
koolitused. Meid võtsid vastu pastor Timo Ågren
ja laagrikeskuse perenaine.
Mõnus soojus, suur saal, arvukad toad, soe
saun, rõõmsas elevuses kaaslased, laual ootamas
puhas voodipesu ja söögisaalis kehakinnitus.
Tekkis muretu ja kodune tunne. Peale majutust
ja väikest tutvust hoone sisemusega olime palves
ning einestamas. Seejärel vaba valik: saun,
jalutamine, puhkamine, lugemine, suhtlemine.
12. oktoobri hommik algas puhanud rahvale
hommikueinega, seejärel tänasime Taevaisa
ringikujulises palverühmas. Edasi sõitsime Porvoo
kesklinna, mis on Lõuna-Soome vanimaid (sai
linnaõigused 1346). Seal elab palju rootsi juurtega
rahvast. Linnas on palju erinevaid tööstusharusid
(keemia-, elektroonika-, masina-, puidu-, naftatööstus), Porvoo jõel on ka sadam. Vaatamisväärsusteks on linnamägi, vana raekoda (1764),
Runebergi majamuuseum ja iidne Toomkirik.
Meie alustasime tutvumist kunagi pangalt ostetud 4-korruselisest kogudusemajast. Hoone oli
hiljuti remonditud: heledates toonides, paljude
ruumidega ja vastavalt otstarbele sisustatud.
Viimase korruse kabelit ehtis Anu Raua vaip
„Rukkilinnud“. Selles kabelis toimub laulatusi,
ristimisi, matuseid ning seda kasutavad ka
leerilapsed. Ruume kasutatakse nii soome kui
rootsi luterliku koguduse poolt.
Koguduseliikmeid on Porvoo soome koguduses 25 tuhat, rootsi koguduses 15 tuhat.
Kirikumaks peetakse kinni töötaja palgast nagu
ka riigimaksud, selle suurus on sõltuvalt piirkonnast 1-1,5%.
Porvoo soome koguduses on ca 80 palgalist
töötajat, sh 10 pastorit, 4 kantorit (organist-

kirikumuusik), 5 diakonit, palju lastetöötegijaid,
sekretärid jt. Koore ja laulurühmi on seitse ning
harjutamas käiakse samas majas.
Porvoo Toomkirikut ehitati XII-XIII sajandil.
Hoone on hävitatud taanlaste poolt kahel ja
venelaste poolt neljal korral, kuid ikka taastatud.
Õnneks ei lõhkenud 1942.a. sinna kukkunud
pomm. 2006.a. puhkes paberitükist tulekahju, mis
hävitas katuse ja tekitas mõningaid kahjustusi ka
sisemuses. Nüüdseks on kirik tulekahjustustest
täielikult taastatud. Kirikus on graniidiimitatsiooniga rohekad rõdud ning kantsel, altar piiratud
aiakese ja põvituspadjaga, altarimaal, seinal mõningad vapid ja maal „Püha õhtusöömaaeg“, võlvlaed, kirikulaev rippumas rõduga ühel tasandil.
Ruumi on soojas kirikus 700-le inimesele.
Kellatorn on eraldiseisev ehitis, mille kõrval
suur rootsipunane
puust maja.
Sedagi
kasutatakse kiriklikel toimingutel. Tuleõnnetuse
tagajärgede
likvideerimise
ajal
toimusid
jumalateenistused selles hoones.
Vaba aja sisustasime erinevalt. Kes jalutas vanalinnas, kes jõe kaldal, kes leidis vana raudteejaama, mõni eelistas linnamäge ja jalakäijatesilda,

kuid Brunbergi maiustustepoes käisid vist kõik.
Meie (Ebe, Karl, Kaie, Kairi ja mina) jalutasime
üle suure liiklussilla ja jõudsime Näsinmäe
kalmistule. See oli väga suur ja esinduslik oma
tohutute mälestussammaste hulgaga. Tagasiteel
nautisime kõrgendikule ehitatud tornikesest
linnapilti ja jõge. Päeva teise poole sisustasid
söök, suhtlemine, saun ja õhtueine.
Reiskirja järge loe detsembri Aja Lehes.
Reisikirja kirjutas Raja Aardevälja
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MIS KEELES RÄÄKIS JEESUS?

Õppinud teoloog vastaks kindlasti – aramea see andis julgust, et järgkeeles. Samas ütles mulle viis aastat tagasi misel korral uuesti kokku
Palestiinas rännates kohalik giid, et Jeesus Kristus saada. Leppisime kokku,
rääkis keeles, milles temast aru saadi. Seda sügavalt et kohtumisajaks jääb iga
filosoofilist tõde kipume tänasel päeval tihti kuu eelviimane kolmapäev
unustama. Naine-mees, riik-kodanik, õpilane-õpetaja ja parema nime leidmiseni
— need on tüüpilised vastandid, kes tihtipeale kutsume ennast Jaani
räägivad eri keeltes ja siis oleme pahased, kui me koguduse M-klubiks.
Esimestel
kordadel
üksteist mõista.
Julgen väita, et ka kirik kõnetab mehi ja naisi eri arutleme selle üle, kas on
keeltes. Miks ma nii arvan? Kui
usu võiks erinevusi meeste ja naiste
struktuurselt jaotada komponentideks (lugu, rituaal ja vahel usulise elamuse saamise viisides ja vormides.
usuline elamus), siis naised igatsevad religioosset Arutleme mehe, isa ja vanaisa rolli üle ühiskonnas.
kogemust, mis saadakse rituaalis ja mehed Jõuame rääkida ka majandusest, eelkõige küsimuseelistavad lugu ja selle rakendust
tes, kas erinevad religioonid loovad ka
rituaalis. Mehi huvitab rohkem, MIKS
erineva arusaama inimese majandusJulgustan tulema mehi
midagi toimus, erinevalt naistest, keda välja arutlema maailma
likuks toimimiseks. Käsitlemata ei jää
huvitab, KAS midagi toimus. Arvan, et
ka M.Weber oma hüpoteesidega,
asjade üle omavahel.
see on üks põhjustest, mispärast on Kõneütlemise kohustust ei nagu — protestantlik vaim ja eetika
mehi luteri koguduste tegevustes näha
sünnitasid kapitalismi!?
ole kellelgi, võib lihtsalt
Julgustan tulema mehi välja
vähem kui naisi.
kuulata, kui asi huvi pakub.
Väidan, et mehi saab koguduse töö
arutlema maailma asjade üle omavajuurde liita mitte usulise elamuse saamise, vaid lu- hel. Kõneütlemise kohustust ei ole kellelgi, võib
gude ratsionaalse seletuse kaudu. Seepärast tekkiski lihtsalt kuulata, kui asi huvi pakub. Samas loodame
meil mõte Marko Tiitusega luua vorm, mille sees leida endi hulgast inimesi, kes on valmis panustama
mehed omavahel saaksid arutleda igavikuliste küsi- rohkem rääkimaks lahti ühte või teist teemat.
muste üle. Kutsusime oktoobri eelviimase
Kohtumiseni 21.novembril Jaani kiriku keldrisaalis!
kolmapäeva õhtul mehi Jaani kirikusse arutlema
Kalle Küttis,
nende asjade üle. Meid ei olnud palju, kuid meid oli ja
Jaani koguduse M-klubi eestvedaja

KOGUDUSELIIKMETE ANNETUSTEST

31. oktoobriks on oma liikmeannetuse
täielikult või osaliselt tasunud 215
koguduseliiget ja annetustest on laekunud
12 241.50 €. Koguduse nõukogu on
tänavuse aasta eelarve koostanud prognoosiga, et meil on aasta lõpuks vähemalt
300 annetajat ja laekub 14 500 €. Tänaseks
on meil sellest eesmärgist puudu 85
annetajat ja pisut enam kui 2 250 €.
Need arvutused ei ole lihtsalt plaanitäitmine – kui meil ei õnnestu üheskoos
eelarve täitumist tagada, siis tuleb aasta
lõpus või uue aasta alguses kusagilt
koomale tõmmata.
Ometi ei taha me loobuda ei eakate
jõululõunast, koolide ja lasteaedade jõulukontsertidest, mis eeldavad sooja kirikut,
ega ka koguduse 540. aastapäeva pühitsemisest, kuhu plaanime kutsuda sõpru,
koguduseliikmeid ja koostööpartnereid.
Me ei taha loobuda ka iganädalastest
lastekirikutest, igakuistest eakate pärastlõunatest ega muust, mille kaudu loome
oma koguduse keskel rõõmu, lootust ja
osadust. Ka oma koguduse töötegijate
palgad soovime jõulukuul välja maksta.
See üleskutse on Sulle, hea Viljandi Jaani
koguduse liige, kes Sa pole tänavu oma
liikmeannetust veel teinud. Ole hea ja anna
oma panus meie koguduse majanda-

TÄNUD
OKTOOBRIKUU
LIIKMEANNETAJATELE!
Aleksander Valdt, Alvar Lepp,
Andra Tetsmann, Angela LeiaruIndriko, Anu Raud, Astrid
Laarmaa, Cätlin Jaago, Eda
Paakspuu, Edith Naarits, Elga
Jakobson, Elle-Maie Viir, Enn
Tammoja, Enna ja Tiit-Uku
Audova, Evija Leiaru-Kuldsaar,
Heino Thomson, Heldi Soobik,
Helve Hunt, Hilja Luhakooder,
Hilja-Aksella Soo, Iivi-Reet
Männik, Indrek Tirmaste, Inno
Indriko, Iraida Arro, Irina Vares,
Jaan Männik, Janek Kink, Janne
Pendis, Jelena Pärle, Kaidi ja
Enn Kullama, Kaidi Reinu, Kalju
Viir, Kalle Kadalipp, Keida
Tirmaste, Kätlin Juuram, Külli
Soobik, Lille-Astra Arraste, Maie
Kasvandik, Maie Tavaste, Marko
Kuldsaar, Meelis Atonen, Meelis
Suurkask, Mikk Kard, Raja
Aardevälja, Rasmus Arraste,
Raul Alliksaar, Reet Post, Siiri
Kärt, Sirje Kõuhkna, Tarmo ja
Eva Loodus, Tiia Kadalipp, Tiia
Oks, Tiia Sülla, Tiina Leiaru,
Tiina Vilberg, Tiiu Soesoo, Timo
Kallas, Tõnis Savi, Valda Raud,
Virge Viiding.

31. oktoobriks on tänavuse
liikmeannetuse tasunud
215
koguduse liiget!

TÄNAME
KORJANDUSTEL
ANNETANUID

Ühes väikeses Hispaania linnakeses. “Hommikul
teeme uksed valla, et linnarahvas saaks turule kauplema
tulla”, selgitas meer.
Nii võib juhtuda ka Eesti kirikutega, kui me ise,
kogudused, omi kirikuid ei hoia. Või kui omavalitsus oma
õlga kiriku korrashoidmises alla ei pane.
Kogudused ise ei suuda suuri muinususkaitsealuseid
väärtusi tihtipeale enam korras hoida, rääkimata
remontimisest.

miseks. Ole osa meist, kes me hoolime
oma inimestest ja kirikust.
Suur tänu Sulle, Jaani koguduse liige, kes
Sa oled otsustanud hakata koguduse püsiannetajaks ja toetad meid aastaringselt —
Sa garanteerid oma annetusega meie
igapäevase toimimise!
Koguduse õpetaja Marko Tiitus ja
juhatuse esimees Tarmo Loodus.

7.10 Tartu Luterliku
Peetri Kooli
taastamiseks
57,04 €,
teenistusel oli 49
inimest
14.10 Kogudusetöö
toetuseks 58,42 €,
teenistusel oli
33 inimest
21.10 Kogudusetöö
toetuseks 32,73 €,
teenistusel oli
39 inimest
28.10 EELK Misjonikeskuse meediatöö toetuseks
67,13 €, teenistusel
oli 41 inimest
SUUR TÄNU JA OLGE
ÕNNISTATUD!

Meie oleme elava Jumala tempel.
Emale
Tähesajuna
ääretus kärjes
hellitad üle
kildude
tuulekella
helistades
leebust tood
päevale
vihmana paitad
lauge
öhtuhämaras
kaugele.
Anu Adari

www.eelk.ee/viljandi.jaani

KANTSELEI
ON LAHTI
ESMASPÄEVAL 10 - 13
TEISIPÄEVAL
13 - 16
KOLMAPÄEVAL 10 - 13
NELJAPÄEVAL 14 - 18
PÜHAPÄEVAL
9 - 9.45
ja pärast
jumalateenistust

ÕPETAJA MARKO
TIITUSE
KÕNETUNNID
TEISIPÄEVAL
NELJAPÄEVAL

13 - 16
14 - 17

või kokkuleppel
(telefon 54 413 394)

PIHIAEG
TEISIPÄEVAL
16 - 17
või kokkuleppel
Viljandi Jaani Koguduse aadress:
Pikk 8, 71003 Viljandi
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Kantselei tel. 433 3000
Õp Marko Tiitus: tel. 53 413 394
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Eda Lauer
tel. 58 073 080
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
Koguduse konto SEB-s on
100 220 503 960 04
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus,
Mirjam Tiitus

Lk 4

Viljandi Jaani kogudus on aktiivne ja tegus linnakogudus. Aastaringselt toimuvad meie kirikus jumalateenistused, kiriklikud
talitused ja kontserdid, koolitused ja leerikursused, tegutsevad toimkonnad ning korraldatakse ettevõtmisi lastele, peredele ja
eakatele. Koguduse arengukavas oleme püstitanud mitmeid eesmärke, mille saavutamine sõltub meist kõigist, koguduse
liikmeist ja töötegijaist.
Kogudusetöö sujuvamaks planeerimiseks ja korraldamiseks, koguduseliikmete ja külastajate paremaks teenimiseks ning
palgaliste ja vabatahtlike töötegijate tegevuse koordineerimiseks otsustas koguduse juhatus moodustada sekretär-juhiabi
ametikoha ning võtta sellesse ametisse täiskohaga töötaja. Konkursile laekus 33 sooviavaldust, koguduse õpetaja ja juhatus
otsustasid töölepingu sõlmida Eda Laueriga.
Soovime Edale uues ametis pealehakkamist, rõõmu ja Jumala õnnistust!
Ajavahemikus 16.10.2012-30.04.2013 sooritab Jaani koguduses vaimuliku erialapraktika Ene Laur, kes õpib usuteadust
Tartu Teoloogia Akadeemias. Praktika juhendaja on õpetaja Marko Tiitus. Ene Lauri tööleõnnistamine koguduse
praktikandina toimus usupuhastuspüha jumalateenistusel 28. oktoobril. Soovime Enele edu ja õnnistust õpinguis!
Allpool leiate uue sekretär-juhiabi ja praktikandi enesetutvustused.

Koguduse
sekretär-juhiabina
asus tööle
Eda Lauer

Koguduse õpetaja ja juhatus

maks. Usun, et rakendades oma
seniseid teadmisi ja kogemusi, on
mul võimalus anda omapoolne
panus koguduse tööle ja arengusse. Abistades koguduse õpetajat, jääb tal senisest enam aega
täita oma juhikohustusi ning Olen sündinud ja koolis käinud Suure-Jaanis.
pühenduda rohkem vaimulikule Keskkooli järel lõpetasin Tartu Kunstikooli kunstiSündisin 19. mail 1964.a. Viljanlise kujundamise erialal kunstnik-kujundajana.
tööle.
dis. Mul on õnn olla abielus mõistOlen töötanud kunstnikuna, lasteaiakasvatajana,
va ja tööka mehega. Oleme üles Mulle meeldib teha kasulikku, müüjana, lilleseadjana, koristajana ja enne Tartu
kasvatanud 3 tublit last. Väärtus- huvitavat ja vastutusrikast tööd Teoloogia Akadeemiasse õppima asumist töötatan kvaliteetaega oma pere ning ning seeläbi oma tööst rõõmu sin lühikest aega Viljandi Jaani koguduses peretunda. Pean tähtsaks inimsuhteid naisena. Mul on täiskasvanud poeg.
sõprade seltsis.
ja üksteise toetamist, head meesHariduselt olen õpetaja. Lasteaiakonnatööd. Hindan ratsionaalset Viljandi Jaani koguduse liige olen 1996.aastast.
õpetaja diplomiga Tallinna
ajakasutust, loomingulist töösse Loodan, et võtate sõbralikult vastu oma „kadunud
Pedagoogilisest Seminarist ja Talsuhtumist ja usalduslikku, ausat poja“, kes soovib õpetaja Marko Tiituse käe all ja
linna Ülikoolist sain teadmised
ning hoolivat töösuhet. koguduse mõistva suhtumise ja toetusega soorilasteaiaõpetaja tööks,
tada vaimulikupraktika. Selleks, kallid kaaslased,
Jään südamest loot- vajan teie järeleandlikkust, rõõmu, andestust,
millele lisandub 28 aasma, et koguduseliik- hoolimist ja Jumala õnnistust. Püüame seda kõike
tat praktilist kogemust
metel ning töötegi- jagada!
lasteaias erinevatel
jatel, nõukogul ja juhaametikohtadel: 11 aastusel, on võimalus ja Praktika ajal tutvun süvitsi koguduseelu
tat Viljandi lasteaias
soov toetada oma korraldusega, jälgin jumalateenistuste, palveKrõll õpetajana, 16 aaskodukogudust ning olla koosolekute, piiblitundide ja muude ametitalituste
tat Männimäe lasteaias
osa ühtehoidvast ja läbiviimist. Ja tutvun koguduse asjaajamisega.
õppealajuhatajana ja
üksteist toetavast Oluliseks praktika osaks on kasuaalkõnede ja
1,5 aastat Viiratsi
jutluste koostamine ning juhendava vaimulikuga
Jumala perekonnast.
lasteaias direktorina töötades.
Hetkel õpin Tartu Ülikoolis Tunnen end vajalikuna ja kuigi talituste ja jumalateenistuste osade iseseisev
kasvatusteaduste magistrantuuris. päevad on üpris pingelised, leian läbiviimine.
Olen veendunud, et laste väärtus- taastumisvõimalusi oma pere rü- Avagem silmad ja nähkem
hinnangud otsustatakse kooli- pes ja sõprade seltsis, koduga te- põhjatut armastust, mida
eelses eas, selles arenguetapis geldes ning mitmetest hobidest Jumal meile jagab ja
kogetu ja tunnetatu saadab nagu jooga, tervislik toitumine, andkem seda edasi neile,
inimest kogu elu.
reisimine, teater, folkloor, kirjandus keda Sina, Jumal, meie
Koguduse juhatus moodustas ja aiandus ning süsta- ja jalgratta- teele saadad. Olge hoitud.
Ene Laur,
Eda Lauer,
sekretär-juhiabi ametikoha. See- matkad.
koguduse praktikant
koguduse sekretär –juhiabi
läbi muutub töökorraldus sujuva-

Ene Lauri vaimuliku
erialapraktika Jaani
koguduses

NÕUKOGU VALIMISED
Viljandi Jaani koguduse nõukogu valimised
toimuvad 6.-13. jaanuaril 2013.a. Uues nõukogus on 24 liiget ja 6 asemikku. Koguduse
õpetaja ning praegune juhatus ja nõukogu on
otsustanud esitada ühise, 30-liikmelise
kandidaatide nimekirja. Koguduse nõukogu
kinnitab kandidaatide nimekirja 9. novembril.
Kandidaadi saavad üles seada ka
vähemalt 5 koguduse täiskogu liiget. Viimane
kandidaatide ülesseadmise aeg on 23.
detsember 2012.
Koguduse täiskogu liikmetel, kes soovivad
üles seada oma kandidaadi ja teda Aja

Lehes tutvustada, palun esitada kandidaadi
ülesseadmise kiri 15. novembriks koguduse
kantseleisse. Tutvustuste toimetamiseks
tuleb samaks ajaks täita ka kantseleis olev
küsitlus ja lisada sellele kandidaadi foto
(võimalusel elektrooniline, ei pea olema
portree).
Valimiskorralduse avaldame detsembri Aja Lehes ja
koguduse koduleheküljel.
Tarmo Loodus,
juhatuse esimees

