Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest
sellistest ohvritest on Jumala hea meel!
(Heebrealastele 13:16)
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MIKS MA KANDIDEERIN
VILJANDI LINNAVOLIKO
LINNAVOLIKOKKU?
KKU?
EELK ühiskondlik-poliitilisi taotlusi kajastavas dokumendis „Kiriku sotsiaalne sõnum“ öeldakse: Kirik on
kutsutud ja seatud teenima inimest - nii igavest kui
ajalikku, nii taevast kui maist silmas pidades. Seetõttu ei saa kirik olla ükskõikne ka rahva elukorralduse
ja sotsiaalsete probleemide lahendamise suhtes.”

tagada linna osalus ja vastutus
kirikuhoonete haldamisel, et tagada nendes aktiivne kontserdielu,
turistide ja palverändurite juurdepääs ning kogukonna tähtpäevade pühitsemine.

Kahtlemata võivad kristlased rahva elukorralduse ja
sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasa aidata eri vahendeid ja kanaleid kasutades. Üheks olulisemaks kohaliku elu kujundamise võimaluseks on  Kristlikul maailmapildil ja väärtustel põhineva
osalemine kohaliku linnavolikogu töös.
hariduse kättesaadavus. Pean vajalikuks
usundiõpetuse õpetamist soovijatele Viljandi
Kandideerin IRL Kristliku Ühenduse nimekirjas
põhikoolide kõigis vanuseastmetes, et tagada
Viljandi linnavolikokku, sest:
religiooni kui inimkultuuri osa tutvustamine ja
 olen kaheksa aastat olnud hingekarjaseks
mõistmine. Pean vajalikuks kristliku lasteaia1100-liikmelisele kogudusele, kellest enamik
rühma avamist koostöös linnaga ning lapsehoiuon Viljandi linna kodanikud. Pean õigeks ja
teenuse arendamist Viljandi koguduste baasil.
vajalikuks, et kristlike koguduste maailmavaade,
Pean vajalikuks kogudustes tehtava laste- ja
väärtused ja huvid kogukonna elu kujundamisel
noortetöö igakülgset arendamist ning toetamist
oleksid esindatud Viljandi volikogus.
linna poolt.
 Vaimulikuna ei saa ma piirduda üksnes inimeste liturgilise ja hingehoidliku teenimisega,  Inimeste kuulamine, nõustamine ja toetamine.
Vaimulikuna näen, kui palju on meie ümber katkivaid seista õiglase elukorralduse ja tasakaalussi inimesi ja sassis suhteid. Linnavõim ei pea
tatud arengu eest meie linnas, mis lähtuks kristsuhtes kodanikuga olema üksnes dokumentide
likust ligimesearmastusest ning aukartusest
menetleja ja toetuste jagaja. Pean vajalikuks seLooja ja loodu eest.
nisest mitmekülgsema hingehoiu- ja nõustamis Tahan kohaliku elu kujundamisel osaleda ja
võimaluste pakkumist inimestele, kes seda vajavastutada. Ma ei taha olla kõrvalseisja ja näpuga
vad ja soovivad. Siin on võimalik kasutada krist-näitaja, kui asjad pole minu meelest nii, nagu
like koguduste rikkalikku hingehoiukogemust ning
nad olla võiksid.
vabatahtlikku armastuspõhist teenimist.
Ma ei luba viljandlastele veekeskust, tasuta bussisõitu ega lapitud tänavaid, kuigi toetan iga mõistliku
otsuse elluviimist, mis aitab viljandlaste elu paremaks muuta. Küll aga on mul kristlase ja vaimulikuna oma „programm“, mida soovin linnavolikogu
liikmena ellu viia.

Marko Tiitus
Viljandimaa praost,
Viljandi Jaani koguduse õpetaja,

IRL Kristliku Ühenduse
kandidaat 173 Viljandi
linnavolikogu valimistel

1.okt
5.okt

9.okt
11.okt
12.okt
13.okt
14.okt
17.okt
18.okt
19.okt

20.okt
22.okt
24.okt

Hea viljandlane ja koguduseliige!
Kui Sa tunned, et jagad neid põhimõtteid ja
pead vajalikuks nende elluviimist linna ja
koguduste koostöös, siis palun Sinu toetust ja 25.okt
abi nii valimispäeval kui edaspidi.
26.okt

Põhimõtted, mille eest luban seista, kui osutun
Tublisid ja väärikaid inimesi on kandideerimas 29.okt
valituks linnavolikokku:
 Linna ja koguduste koostöö ajalooliste püha- kõigis erakondades ja valimisnimekirjades, tee
kodade korrastamisel ja haldamisel. Pean oma valik ja teeme koos Viljandi paremaks.
30.okt
Marko Tiitus
vajalikuks koostööleppe sõlmimist linna ning
Õnne
Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste vahel, et
Õpetaja

Sirje Kõuhkna
Kalev Tõnisson
Tiiu-Mai Mirka
Epp Niidri
Pilvi Parri
Karin Jurs
Liina Põldsepp
Raivo Otsa
Merle Aasa
Katrin Hommik
Mihkel Oras
Hillart Mirka
Endla Lehtme
Eveli Peterson
Rein Ruus
Katrin Thomson
Aita-Astanie
Muks
Virge Viiding
Liia Otsa
Raina Luhakooder
Kristiina Vahemaa
Kalju Viir
Krista Tõnisson
Aili London
Aino Järv
Veera Looga
Hilja-Aksella Soo
Kadi Ritsing

62
63
74
30
65
52
33
55
45
45
50
78
62
46
58
50
95
38
55
49
33
76
30
73
83
55
91
33

ja rõõmu südametesse
kõigile sünnipäevalistele!
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OLEME OSA
KOGUKONNAST
Tänavu on meie kodulinn Viljandi
pühitsenud 730. sünnipäeva. Sel
puhul toimus ka meie kirikus –
Viljandi kõige vanemas hoones, mis
on järjepidevalt säilitanud oma algse
funktsiooni, olles pühakojaks paljudele põlvkondadele – 20. septembri õhtul kontsertmõtisklus,
mille sisustasid Viljandi Muusikakooli õpetajad ja õpilased.
Päevakohane mõtisklus oli Tarmo Looduselt ja Jaani koguduse
vaimulikult. Püüdsime leida vastust küsimusele, milline on ühe
linna hing, konkreetsemalt meie kodulinna Viljandi hing.
President Toomas Hendrik Ilves on poolteist aastat tagasi
konverentsil „Elav linn“ tõdenud: „Ilmselt kõik meist teavad
seda sõnulseletamatut tunnet, fluidumit, rütmi ja mida kõike
veel, mis mõnes linnas on ja mida teises pole. Kusjuures kõik on
vähemalt pealtnäha samasugune – majad, teed ja tänavad, ka
pargid. Mõnes linnas on hing ja elu, teises jällegi pole. Ja need
linnad, kus see hing on sees, mõjuvad magnetina nii inimestele
kui headele ideedele.“
Linna hing on üheltpoolt loodud ja pärandatud meile eelkäijate
poolt – ka nendesamade frantsiskaani vendade poolt, kes XV
sajandi kolmandal veerandil rajasid meie linna kloostri ja kiriku.
Nende võlvide all, kuhu meiegi jumalateenistuseks koguneme,
kõlas päevast päeva vähemate vendade (just nii nimetasid endid
frantsisklased) kiituslaul Loojale. Teisalt oleme me kõik osalised
Viljandi hinge loomises ja kujundamises. Meist sõltub, kas meie
linn on magnetiks inimestele ja headele ideedele, kas siia
tahetakse tulla ja jääda, kas siin on hea ja mõnus elada.
Milline on Jaani koguduse osa Viljandi hinge loomisel? Esmalt
teeme seda läbi oma koguduseliikmete, kes on samal ajal
linnakodanikud ja aktiivsed kogukonna liikmed. Mul on heameel
tõdeda, et Viljandi aasta haridusasutuse juhi tiitli pälvis tänavu
lasteaed „Mängupesa“ direktor Sirje Kõuhkna, meie koguduse
laste-, pere- ja noortetöö toimkonna liige. Üks aasta õpetaja
kandidaate oli Viljandi Jakobsoni Kooli inglise keele õpetaja
Enna Audova, meie koguduse diakooniatöö toimkonna esimees.
Palju õnne, Sirje ja Enna! Just teie ja paljude teiste tublide
inimeste kaudu osaleb kogudus linna kui füüsilise, sotsiaalse ja
vaimse elukeskkonna kujundamisel.
Samas on mul heameel tõdeda, et Jaani kogudus tervikuna on
hakanud tõsisemalt teadvustama oma missiooni kogukonnas –
Viljandi linnas ja kihelkonnas. Lisaks sellele, et meie kirik on
tuntud kultuurikeskusena (erinevad kontserdid, omaloominguliste laulude festival Päikeselaul), oleme tänavu avanud taas Jaani
Lastemaja uksed. Praegu toimub seal lastehoid töötutele peredele, septembris esitasime taotluse KÜSK-ile vanemlust toetava
kristliku lapsehoiuteenuse arendamiseks. Positiivse otsuse
korral hakkame eeloleva aasta kevadest pakkuma Lastemajas
lapsehoiuteenust kuni 10-le lapsele.
Nagu frantsiskaani vennad 540 aastat tagasi, palvetagem ja
töötagem meiegi oma kodulinna hüvanguks, et siin võiksid elada
tublid ja rõõmsad inimesed Looja kiituseks.

KORAALIPROJEKT OOTAB OSALEMA!
Septembris tegime taas algust tavaga laulda väikese rühmaga pühapäevasel missal koraale ja toetada seeläbi koguduse laulu jumalateenistusel.
Koraalilaulu-projekt toimub 6. oktoobril - ootame
jätkuvalt igas vanuses viisipidajaid inimesi, et elavdada koguduse laulu! Sel aastal olete oodatud ka
3. novembril ja 8. detsembril algusega kell 9 kirikus!
Taimi Välba, laulurühma juhendaja

ALANUD ON SÜGISENE LEERIKURSUS
Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste sügisene leerikool algas 28. septembril, kuid veel on võimalik
rühmaga liituda. Soovijatel palun ühendust võtta
koguduse õpetaja Marko Tiitusega (tel 53413394,
e-post marko.tiitus@eelk.ee).
Järgmine leeritund on 12. oktoobril kell 10 Viljandi
Pauluse kirikus. Täpsem info koos leerikooli
ajakavaga on koguduse kodulehel!
Marko Tiitus, koguduse õpetaja

KÜLAS ON LAHTI
SÕPRUSKOGUDUSE KOOR
19. ja 20. oktoobril on meie kogudusel külas Lahti
Salpausselä koguduse 30-liikmeline delegatsioon:
koguduse kammerkoor, töötegijad ning ülemõpetaja Pentti Keisanen. Enne Viljandisse tulekut tutvuvad külalised Pilstvere kogudusega. Viljandis
korraldame sõpradele väikese linnaekskursiooni.
Laupäeva õhtupoolikul on kohtumine meie koguduse juhatuse ja nõukogu liikmetega, kus tutvustame
oma koguduse elu ning vahetame mõtteid, kogemusi ja teeme tulevikuplaane.
Mõni aasta tagasi tegi meie koguduse
naisansambel Iris laulureisi Lahtisse. Nüüd ongi
Lahti koguduse reisi peaeesmärgiks vastukülaskäik
Irisele. Laupäeva õhtu veedame ühiselt koos Lahti
sõprade ja meie koguduse aktiiviga.
Pühapäeval peame ühise missa, kus teenib meie
õpetaja Marko Tiitus, jutlustab Lahti koguduse
ülemõpetaja Pentti Keisanen ning laulab Lahti koguduse koor. Järgneb ühine kirikukohv ja külaliste
teelesaatmine.
Minna Ilmaniemi, välissuhete toimkonna liige

TÄNUD VABATAHTLIKELE ABILISTELE!

Peremissade korraldamine: Minna Ilmaniemi, Malle
Pisarev, Ingrid Juht, Silvia Soro, Kalmer Liimets, Jüri
Liiva, Mirjam Tiitus, Merilin Mets
Lõunasöögi eest EELK peretöö ümarlaual: Kaie Orgo
Eakate pärastlõuna korraldamine: Raja Aardevälja,
Tiiu Soesoo, Ebe Meiesaar, MirjamTiitus
Kirku koristamine: Kairi Kajo, Hele-Mall Kiviste, Fatme
Kleban, Raja Aardevälja
Kiriku ja ümbruse taimede eest hoolitsemine: Meelis
Marko Tiitus, koguduse õpetaja Suurkask
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Liikmesannetused on meile eluliselt tähtsad
Möödunud aastal võisime rõõmustada –
koguduse nõukogu püstitatud eesmärk
(300 liikmesannetajat aastas ja vähemalt 14500 € ulatuses liikmesannetusi)
sai täidetud ja annetuste summa osas
ka ületatud (300 liikmesannetajat annetasid aastas kokku 18167 €).

annetuste kogumine eesmärk omaette –
eesmärk on koguduse ja linnarahva vaimulik teenimine, Jumala Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine, pühakoja korrashoid, osaduslik ja kvaliteetne jumalateenistuselu, laste-, noorte- ja
diakooniatöö. Kuid ilma rahaliste vahenLiikmesannetused moodustavad meie dite ja koguduseliikmete annetusteta me
koguduse tulubaasis ca 25% (teisteks neid suuri eesmärke ei saavuta.
peamisteks tuludeks on Viljandi linna Aasta esimese üheksa kuuga on oma
tegevustoetus, pastoraadi üür ja Porvoo liikmesannetuse teinud 209 kogudusesoome koguduse tegevustoetus).
liiget, kes on kokku annetanud 11950 €.
Tänavu on koguduse nõukogu seadnud Oleme sel aastal kavandanud ja läbi
eesmärgiks 320 liikmesannetajat ja viinud mitmeid olulisi ettevõtmisi: kogu18000 € annetusi. Loomulikult ei ole duses on täiskohaga tööl sekretär-

juhiabi, viisime Lastemaja õhksoojusküttele, tegime käärkambris remondi
ja soetasime uue mööbli. See kõik on
meile
jõukohane
vaid
siis,
kui
koguduseliikmed annavad oma panuse.
Paljud Aja Lehe lugejad on oma tänavuse liikmesannetuse kolm osamakset
juba teinud (kolmanda osamakse tähtaeg oli 20. september). Kuid meie koguduses on üle 1000 täiskasvanud ja
maksujõulise liikme. Pöördumegi siis
siinkohal nende pisut rohkem kui 850
koguduseliikme poole, kes pole tänavu
ja võib-olla juba mitu aastat oma kogudust toetanud: tee sinagi üks hea tegu
ja anna oma osa koguduse tegevusse.
Isegi siis, kui igaüks teist annetab 10
eurot, on meie eelarvelised laekumised
kuhjaga ületatud ja meie edasine tegutsemine kindlamatel alustel. Annetuste
kulgu näed kõrvalolevatel graafikutel.
Hea koguduse liige. Täname Sind
annetuse eest. Aga kui Sinu lähikonnas on inimesi, kes võiksid
kogudusele annetada, siis julgusta
neid seda tegema. Toetame üksteist
ja oma kogudust!
Lootusrikkalt,

EELK Viljandi Jaani koguduse püsiannetaja statuut

Koguduse õpetaja Marko Tiitus ja
juhatuse esimees Tarmo Loodus
Koguduse nõukogu kiitis oma 28.06.2013 koosolekul heaks püsiaanetaja statuudi, mille eesmärk on innustada koguduse liikmeid kogudust
süsteemselt majanduslikult toetama.
Mida õpetab Piibel annetamisest?
Solidaarsus (2. Korintlastele 8: 1-5) Kaalutle ja otsusta palvemeeles,
kui suure osa oma sissetulekust soovid annetada kogudusele. Pühakiri
õhutab andma Jumalale tagasi 10% kõigist tuludest. Meie kirikus on
soovitus annetada kogudusele 1% kõigist tuludest.
Läbimõeldus ja regulaarsus (1. Korintlastele 16: 1-2) Säästa ja
anneta regulaarselt (igakuiselt või vähemalt neli korda aastas).
Heldus (Roomlastele 12:8) Annetamine on Sinu vastus Jumalale, kes
kingib meile oma ande armastusega.
Rõõm (2.Korintlastele 9:7) Anneta lihtsalt, avatult ja hea tahtega; tunne rõõmu oma võimest ja võimalustest toetada Kiriku teenimist.

Kuidas toimib püsiannetaja?
Viljandi Jaani koguduse püsiannetajaks saamimseks tuleb täita avaldus,
kus täpsustatakse oma aastase liikmesannetuse suurust ning tasumise
viisi (igakuise püsimaksekorralduse pangas või tasumine 4 osamaksuga)
kas pangaülekandega või sularahas. Kogudus saadab varem liikmesannetuse tasumise meeldetuletuse. Detsembris võtab koguduse juhatus
püsiannetajaga ühendust, et täpsustada püsiannetuse jätkamist ja annetuse suurust järgmisel kalendriaastal.

Millised on püsiannetaja eelised?
Jaani koguduse püsiannetajatele on kõik kiriklikud talitused (laste ristimine, laulatus, matus, piht, õnnistamised ja pühitsemised) meie koguduses tasuta. Püsiannetajatel on õigus kogudusele annetada ka kiriklike
talituste puhul, kuid ilma hinnakirjata. Püsiannetajatele antakse igal aastal ülevaade koguduse tegevusest ning tuludest ja kuludest, teada kutsutakse koguduse tänuüritusele. Püsiannetajatele, kelle liikmesannetus on
Kuidas kirik ja kogudus ennast majandab?
Eesti luterlikud kogudused on majanduslikult iseseisvad ning peavad aastas 150 € või enam, tellib kogudus kokkuleppel püsiannetajaga ajaleidma vahendid nii kirikuhoonete ülalpidamiseks ja ekspluatatsiooniks lehe Eesti Kirik aastakäigu.
kui koguduse sisulise ja vaimuliku tegevuse korraldamiseks. EELK
Kuidas saada tagasi annetustelt kinnipeetud tulumaks?
rahastab konsistooriumi (kirikuvalitsuse) ja kiriku allasutuste (Usu- Kogudustele tehtavad annetused on tulumaksuvabad. Annetaja soovil
teaduse Instituut, ajaleht Eesti Kirik jm) tööd.
edastab kogudus info tema poolt tehtud annetuste kohta Maksu- ja
Tolliametile (see info on nähtav eeltäidetud tuludeklaratsioonis), kes
Mis on liikmesannetus?
Liikmesannetus on iga ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikme regu- tagastab talle nende pealt arvestatud ja kinnipeetud tulumaksu.
laarne panus oma koguduse kui vaimuliku perekonna majandamiseks. Evangeeliumi rõõmusõnum kuulutab meile Jumala heldusest – Ta on
Annetuse suuruseks on soovituslikult 1% annetaja aastatulust. Meie ebatavaliselt, ülikülluslikult ja ohvrimeelselt helde. Kõik, mis meil on,
koguduse nõukogu otsusega tasutakse liikmesannetus osade kaupa tuleb kingitusena Tema käest. Kõik, mis meil on, tuleb anda Jumala
kord kvartalis või sõlmides pangas igakuise püsimaksekorralduse. Ko- teenistusse, olles pühendunud Tema Kuningriigi teenistusse, elades ja
guduse juhatusel on õigus vabastada koguduseliige osaliselt või täielijagades evangeeliumi.
kult liikmesannetuse tasumiseks tema avalduse alusel. Liikmesannetus
Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti,
õpilastele ja kindla sissetulekuta inimestele (töötu) on 23 € aastas.
ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.
Kes on püsiannetaja?
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud,
Püsiannetaja on Jaani koguduse ristitud ja konfirmeeritud liige, kes
mitte nördinult või sunnitult,
- annetab kogudusele regulaarselt (vähemalt neli korda aastas)
sest Jumal armastab rõõmsat andjat.
- annetab aastas liikmesannetusena vähemalt 1% oma tulust
(2.Korintlastele 9:7-8)
- osaleb koguduse elus oma aja, andide ja palvetega.
Püsiannetaja statuuti refereeris Tarmo Loodus
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FRANTSISKUSEPÄEVALE PÜHENDATUD
LASTE JA NOORTE OMALOOMINGULISTE
LAULUDE KONKURSS
Ootame lapsi ja noori üle Eesti esitama konkursile
omaloomingulisi laule. Registreerumise tähtaeg on 2. november.
Konkursi eelvoor on laupäeval, 9. novembril kell 13 Viljandi
Pärimusmuusika Aida väikeses saalis, lõppkontsert koos autasustamisega samal päeval
kell 18 Viljandi Jaani kirikus.
Registreerimisvorm on koguduse kodulehel www.eelk.ee/viljandi.jaani
Lähem info tel 53442412 (Mirjam Tiitus) või e-postil: viljandi.jaani@eelk.ee

EESTI — SAKSA VABATAHTLIKE PROJEKT
Viljandi Jaani kogudus osaleb koos Saksamaa Leeri kogudusega
SA Archimedes Grundtvigi programmi poolt rahastatud projektis

„Heute vom Gestern Lernen — õpime täna eilsest”.
Eakate vabatahtliku teenistuse projektis saavad osaleda 50-aastased ja
vanemad inimesed. Vahetusprojekti raames tulevad neli inimest Saksamaa Leeri
kogudusest järgmise aasta mai lõpus 3 nädalaks Viljandisse, et meie koguduses
ette valmistada ja läbi viia Viljandi hansapäevade ettevõtmisi. Meie koguduse
4 vabatahtlikku sõidavad 2014.a sügisel samuti 3 nädalaks Saksamaale, et
osaleda reformatsiooni-aastapäeva ettevalmistustel.
Kuulutame välja projektijuhi ja projektimeeskonna konkursi!
Rahvusvahelise projektis, kus partneriks on Saksamaa kogudus, on projektijuhi
puhul vajalik saksa keele oskus. Varasem projekti läbiviimise kogemus pole
vajalik, kuid tuleb kasuks. Projektijuhi töö on tasustatud.

esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 10-14
teisipäeval ja neljapäeval
kell 13-17
pühapäeval kell 9-9.45
Seoses õpetaja Marko
Tiituse õppepuhkusega
ei toimu oktoobris
õpetaja kõnetunde.
Õpetajaga saab kohtuda
eelneval kokkuleppel
(vt kontaktid all)
EELK Viljandi Jaani kogudus:
Pikk 6, 71003 Viljandi
a/a 100 220 503 960 04 SEB,
a/a 221 057 689 936 Swedbank
www.eelk.ee/viljandi.jaani
Õpetaja Marko Tiitus:
tel 53 41 33 94
e-post: marko.tiitus@eelk.ee
Sekretär-juhiabi Mirjam Tiitus:
tel 4333 000, 53 442 412
e-post: viljandi.jaani@eelk.ee
AL toimetus:
Marko Tiitus, Tarmo Loodus, Karl
Mihkel Loodus, Mirjam Tiitus

Reedel, 25. oktoobril kell 16
võtame ette kiriku ja akende
soojustamise.
Selleks toome kirikusse tõstuki.
Vajame abilisi akende pesemiseks ja
soojustamiseks. Tööde paremaks
korraldamiseks
palun teata oma tulekust ette
hiljemalt 23. oktoobriks
Mirjamile (tel 53442412).
Laupäeval, 26. oktoobril
kell 10 - 14
on suurem talgupäev: riisume,
koristame, kiriku suurpuhastus.
Kõik töökad käed on oodatud!
Lõpetame talgusupiga.

TÄNAME
SEPTEMBRIKUU
LIIKMESANNETAJAID

Ootame kirikusse kõiki koguduseliikmeid, kes
neil aastatel leerikoolis käisid. Ka neid, kel side
kirikuga on nõrgemaks jäänud või sootuks katkenud — see ojn ilus hetk nende taastamiseks!
Püüame kõigile kutsed saata, kuid kuna koguduse andmebaas ei ole täiuslik ja kõigi kontaktandmeid meil ei ole, siis on koguduseliikmetele
suur palve: kui teate oma lähedaste või sõprade
hulgas neid, kellel sel aastal möödub 10 või 20
aastat konfirmatsioonist, andke neile see teade
edasi ja paluge ühendust võtta koguduse
sekretär-juhiabi Mirjam Tiitusega! KOhtumiseni!

Kalmer Liimets, Marko ja Mirjam Tiitus,
Age Einulo, Kalle Küttis, Helve Hunt,
Kiira Sumberg, Ülle Allas, Margus Põldsepp, Marta Kütt, Tiina Mikkor, Tarmo
ja Eva Loodus, Alvar Lepp, Külli ja
Viktor Joonson, Enna ja Uku Audova,
Tiina Vilberg, Tiina Leiaru, Tiia Oks,
Marlene ja Jaan Aavik, Tiia Sülla,
Andra Tetsmann, Evija Leiaru-Kuldsaar
ja Marko Kuldsaar, Luule-Miralda Uibo,
Raja Aardevälja, Tiiu Soesoo, Tõnis
Savi, Silvi Mäeorg, Kätlin Juuram, Janek Kink ja Jelena Pärle, Katrin Thomson, Kaidi ja Enn Kullama, Malle Kraavi, Irma Väre, Angela Leiaru-Indriko ja
Inno Indriko, Raul Alliksaar, Irina Vares,
Raina Luhakooder, Liina ja Kristjan
Toomjärv, Ilmi ja Meelis Kard, LembitKaur, Ülo-Tarmo ja Ülo Stöör, Iraida
Arro, Timo Kallas, Tiit Rebane, Keida ja
Indrek Tirmaste, Maie Tavaste, Leida
Sinimaa, Mathias Kreisman, Vaige Naber, Hilja Luhakooder, Hilda Kaljula,
Pilvi Parri, Mikk Kard, Tiia ja Kalle
Kadalipp, Hevel Sarv, Anneli ja Aare
Ansmitt, Marje Kask.

LASTEHOID TÖÖTUTE PEREDELE

Kogudust on annetusega toetanud ka
Koidu Atonen.

Teavet projekti kohta saab Mirjam Tiituselt tel. 53442412. Kui tunned endas
soovi anda oma panus selle projekti ettevalmistamisel ja läbiviimisel, siis anna
endast teada 20. oktoobriks juhiabi Mirjam Tiitusele!

KANTSELEI ON
LAHTI

SÜGISENE
TALGUPÄEV

LEERIAASTAPÄEVA MISSA
Leeriaastapäeva jumalateenistus 1993. ja 2003.
aastal Viljandi Jaani kirikus leeriskäinutele on

17. novembrik 2013 kell 10.

Oma leerilapsi tuleb tervitama ja
jumalateenistusel jutlustab õpetaja

Jaan Tammsalu.
Järgneb pidulik kirikukohv keldrisaalis.

Projekti „Lapsed hoitud, töö leitud“ on töötutel
vanematel võimalus aasta lõpuni tuua oma laps(ed)
Jaani koguduse tasuta lastehoidu.
Lastehoid võimaldab vanematel käia koolitustel ning
tööd otsida. Kui teate peresid, kellele võiks abi olla
lastehoiust, võtke julgelt ühendust
projektijuht Anne-Ly Ütsikuga
tel 502 8617, e-pos: annely@vykk.vil.ee

OOTAME LAPSI
LASTEKIRIKUSSE!

Oktoobrist maini toimub igal pühapäeval
kl 10 algaval missal jutluse ajal lastele
LASTEKIRIK ehk pühapäevakool, kus
laulame, õpime, mängime ja meisterdame.
TULGE KOGU PEREGA KIRIKUSSE!

