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Preambula
Teoloogilised alused
Ülestõusnud Issand läkitas jüngrid maailma kuulutama, õpetama ja sakramente jagama:
„Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja
õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ (Mt 28:19-20).
Seetõttu on kirik igal ajastul ja igas olukorras kohustatud ustavaks jääma Jumala sõnale ja
apostlite tunnistusele Kristusest ning sellega kooskõlas kuulutama ja vahendama
päästesõnumit kõikidele. Sest Jumal tahab, et „kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe
tundmisele“ (1Tm 2:4).
Jumala kirikul ei ole iialgi ega ühelgi põhjusel õigust keelduda jumaliku päästesõnumi
kuulutamisest või painutada oma kuulutus ja õpetus ühiskonnas valitsevate inimlike
ideoloogiate, arvamuste ja vaadete alla. Apostel Paulus hoiatab: „Ja ärge muganduge praeguse
ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on
Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik“ (Rm 12:2). Veel ütleb ta kirjas
Timoteosele: „Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta
igati pika meelega ja õpetamisega“ (2Tm 4:2).
Sellest tulenevalt on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kui Issanda Jeesuse Kristuse
ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku lahutamatu osa peamine ülesanne Jumala sõna
kuulutamine ja sakramentide jagamine ning kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine
ja süvendamine erinevate töövaldkondade ja tegevuste kaudu (EELK Põhikiri, § 3).
Dokument „EELK sotsiaalne sõnum“ ütleb: „Kirik peab olema selles maailmas kriitiline nii
ühiskonna, riigi kui ka iseenda suhtes, täites nii tervendaja ja teenija rolli.“
EELK seisab niisiis Issanda Jeesuse läkitusele kuuletudes „Jumala loodud elu pühaduse eest
ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning üksikinimese elus“ (EELK Põhikiri, § 3),
silmas pidades Augsburgi usutunnistuses öeldut: „Kui aga valitseja käsku ei saa pattu
tegemata täita, siis tuleb Jumala sõna enam kuulata kui inimese sõna (Ap 5:29).“
EELK käsitab ennast kirikuna, kes juurdub 16. sajandi luterlikus usupuhastuses, kuid kelle
vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja kõlbelisel kasvatamisel algas eesti rahva
ristiusustamisega (EELK Põhikiri, preambula). EELK kui aastatel 1917-1919 kujunenud vaba
rahvakirik näeb jätkuvalt oma vaimulikku tööpõldu eesti rahva juures, kellega koos ta
rõõmustab, kannatab ja võitleb ning kelle eest ta palvetab. Universaalse kirikuna on EELK
kutsutud teenima ja koguduslikult ühendama eesti rahva liikmeid kõikjal maailmas (põhikiri,
pt 1), samuti teiste rahvaste liikmeid Eestis.
Tänases olukorras näeb EELK ennast esmajoones misjoneeriva kirikuna rahva keskel, kelle
valdav osa on ilma jäetud võimalusest juba kodus ja koolis tundma õppida esivanemate usku
ning Jumala päästvat sõna. Puhta evangeeliumi kuulutamine ja selleks sobivaimate
töövormide, meetodite ja vahendite leidmine on iga kiriku, ka EELK suurim väljakutse ja
ülesanne, mida tuleb kindlasti vastutustundlikult ja hoolsalt kavandada. Selleks on kohane ja
hea teha arengukava.
Arengukava üheks aluseks on Piiblisse kirja pandud Jeesuse sõnad kojaehitajast. Lk 14:28-30:
„Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on
kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada,
hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!“
Seega on plaanide pidamine ja tegevuste kavandamine oluline ja vajalik.
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Teise alustekstina peaks mõtisklema Mt 25:14-30 üle, mis osutab vajadusele meie hoolde
usaldatuga vastutustundlikult ja hoolsalt ringi käia. Plaanide pidamine ja majapidamise arengu
eest hoolitsemine ning selle kõige kavandamine on meie vastuseks Jumala kutsele ning tema
usaldusele. On ta ju meie hoolde usaldanud oma loodu.
Majapidamisest räägivad veel päris mitmed tekstid Piiblis (Lk 12:42; 1Kr 4:1-2; 1Pt 4:10).
Peamine on siin ustavus ja hool selle eest, mis meie hoolde on usaldatud. Niisiis peaksid
kiriku töötegijad kui ustavad majapidajad targalt talitama Issandalt saaduga ning püüdlema
selle poole, et tagasi anda rohkem kui saadud. Jumal annab kasvamise, tagasiandmine toimub
läbi inimeste ja see määrab ära tagasiandmise suuna.
(Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengukava 2008-2017)
Õiguslikud alused
EELK kirikuseadustik sätestab, et kogudus on kohustatud kehtestama arengukava ja seda
korrapäraselt läbi vaatama ja muutma (KS § 359). Arengukava koostatakse EELK põhikirjas
nimetatud kiriku ülesande paremaks täitmiseks. Arengukava määratleb olulised
tegevusvaldkonnad ning sätestab taotletavad eesmärgid ja ülesanded. (KS § 358).
Arengukava kehtestatakse 10 aastaks. Arengukava vaadatakse läbi ja muudetakse vajadusel
iga kahe aasta tagant. (KS § 361).
Kirikuseadustik määratleb arengukava koosseisu tegevusvaldkondade (nt sõna kuulutamine ja
sakramentide jagamine, haridustöö, diakooniatöö jms) kaupa.
Arengukava tegevusvaldkond jaguneb järgnevalt:
1) seisukorra kirjeldus ja analüüs;
2) soovitava muutuse kirjeldus (visioon);
3) arengustrateegia üldine kirjeldus;
4) strateegilised eesmärgid;
5) tegevuskava.
Arengukava tegevusvaldkonna tegevuskava jaguneb järgnevalt:
1) tegevuste loend;
2) tegevuste aeg;
3) tegevustega seotud kulutused;
4) tegevuste rahastamise allikad;
5) vastutaja. (KS § 360).
Koguduse arengukava kirjeldab koguduse, tema ametiisikute ja kaastööliste ning koguduste
asutatud juriidiliste isikute kõiki olulisemaid ülesandeid arengukavas seatud eesmärkide
saavutamiseks. Koguduse arengukava ei tohi olla vastuolus EELK arengukavaga. (KS § 365).
Koguduse arengukava eelnõu koostab ja esitab koguduse nõukogule koguduse juhatus.
Koguduse arengukava kehtestab koguduse nõukogu. (KS § 366).
Arengukava koostamine
01.03.2010 toimusid Viljandi Jaani koguduse nõukogu korralised valimised. 03.05.2009
jumalateenistusel, kui toimus nõukogu tööleõnnistamine, allkirjastasid 20 nõukogu valitud
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liiget ja õpetaja koguduse ees ühisavalduse, mille üheks punktiks oli osalemine koguduse
arengukava koostamisel.
20.09.2009 kiitis koguduse nõukogu heaks koguduse juhatuse poolt esitatud arengukava
struktuuri, arengukava koostamise ajakava ja teemarühmad. Arengukava juhtrühma kuulusid
koguduse juhatuse liikmed ja toimkondade juhid. Arengukava koostamise protsessi juhtis ja
koordineeris koguduse õpetaja.
30.-31.10 toimus Põltsamaa kiriklas arengukavaseminar, kuhu olid kutsutud koguduse
juhatuse ja nõukogu liikmed, töötegijad ja toimkondade liikmed. Kahepäevasel seminaril viidi
läbi SWOT-analüüs, sõnastati ajurünnakute käigus visioon, missioon, väärtused ja
arengueesmärgid, mis vaadati läbi ja kiideti heaks arengukava juhtrühma poolt 11.12.2009.
2010. aasta jaanuarist juunini toimusid arutelud teemarühmades tegevusvaldkondade
arengueesmärkide täpsustamiseks ja tegevuskava koostamiseks. Aruteludes osalesid koguduse
juhatus, töötegijad, jumalateenistuste toimkond, laste- ja peretöö toimkond, diakooniatöö
toimkond ja majandustoimkond.
17.09.2010 arutati arengueesmärgid ja tegevuskava veelkord läbi arengukava juhtrühmas.
08.10.2010 käsitleti arengukava eelnõu koguduse juhatuses ning otsustati see koos vajalike
täienduste ja muudatustega esitada avalikule arutelule ning koguduse nõukogule
heakskiitmiseks.
Arengukava koostamisel osalenud koguduse liikmed ja töötegijad:
Endla Lehtme
Enn Tammoja
Enna Audova
Evija Leiaru-Kuldsaar
Helve Hunt
Ilmi Kard
Jaan Männik
Kalev Rajangu
Kalju Mirka
Kalmer Liimets
Kalmer Liimets
Karl Luht
Maarika Sibrits
Maie Järvekülg
Maie Kasvandik

Maila Eirand
Margit Karu
Marko Tiitus
Meelis Kard
Mirjam Tiitus
Raja Aardevälja
Signe Ristisaar
Silvia Soro
Taimi Välba
Tarmo Loodus
Tiina Vilberg
Tiiu Lätte
Uku Audova
Ülo Stöör

Arengukava rakendamine
Arengukava on aluseks koguduse aasta tegevuskavade koostamisel, sellest lähtutakse
koguduse töötegijate arengueesmärkide püstitamisel ja töökavade koostamisel.
Arengukava täitmise analüüsi esitab koguduse juhatus nõukogule iga paaritu aasta 1. märtsiks
(KS § 372).
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1. Koguduse ajalugu
Viljandi Jaani kirik on rajatud aastatel 1466-1472 Püha Franciscuse (frantsisklaste) ordu
reformitud haru (observantide) kloostri kirikuna. Sellele eelnes väike kirik või kabel, mille
kooriruumi kaarjas osa on nüüdseks renoveeritud ja nähtav kiriku alatariruumi all krüptis.
Paavstiks oli tollal Paulus II (1464-1471). Aastal 1471 sai Roverest paavst Sixtus IV (14711484). Tema aega jäi kloostri ehituste lõpetamine ja sisustamine. Haritud mehena ta kirjutas
traktaate kiriku õigusest ja võimuka mehena pööras palju tähelepanu riiklike ja kiriklike
vahekordade korraldamisele. Paljudel renessansi aja paavstidel oli teeneid kunstide ja
arhitektuuri edendamisel. Sixtus IV järgi on nimetatud Sixtuse kabel Vatikanis.
Klooster oli kokku ehitatud kiriku põhjamüüriga ja oli arvatavasti kahekorruseline. Kogu
kloostri klausuuri kolm tiiba paiknesid ümber ristikäiguga piiratud siseõue (22,0x12,0m).
Katoliiklikule renessansile, mis hakkas jõudma Põhja-Euroopasse, sai saatuslikuks
reformatsiooniga kaasnenud ja pööbli ahnusest tingitud kirikute rüüstamine, nn „pilditormid”
ja kloostrite hävitamine. Viljandi kirikutest langes rüüstamise alla turuväljaku ääres asunud
Püha Johannese ja Püha Clara kolmelööviline kihelkonnakirik aastal 1524.
Frantsisklaste kloostri hingehoidliku tegevuse lõpetas reformatsiooni käigus usku vahetanud
Viljandi komtuur Wilhelm von Fürstenberg, kes pärast Viljandi komtuuriks saamist
(21.09.1559) sekulariseeris kloostri. Mungad lahkusid koos kloostri varadega 1560. aasta
alguses vahetult enne sõjategevuse jõudmist Viljandisse.
Vene-Liivi sõda oli alanud juba 22. jaanuaril 1558. aastal. Suvel 1560 saabusid Viljandi alla
Vene väed vürst Kurbski juhtimisel. Pärast pikemat piiramist vallutasid venelased linna 20.
augustil ning 21. augustil alistus ka Viljandi ordulinnus.
Linnuse viimane komtuur Wilhelm von Fürstenberg viidi vangina Venemaale. Põles maha
linna turuväljaku (Kindral Johann Laidoneri plats) ääres asunud Pühale Johannese ja Pühale
Clarale pühitsetud kolmelööviline kihelkonnakirik. Selle kolmelöövilise kirikuhoone
välismõõtmed olid ca 48x24 m. Kiriku põrandat katab nüüd ca 1,5m paksune rusukiht.
See selgus arheoloogilistel kaevamistel augustis 1966.
Aastal 1582 Jam Zapolski vaherahu põhjal lahkusid venelased Viljandist ja linn läks
katoliiklastest poolakate kätte, kes hakkasid taastama linna ja kihelkonna usuelu. Aastatel
1600-1624 oli Viljandi Poola-Rootsi vaheliste sõdade keerises ning lahingud muutsid linna ja
linnuse rusuhunnikuks. Võitsid rootslased. Alles peale seda sai alustada endise kloostrikiriku
taastamist Viljandi kihelkonna luterlikule kogudusele. Turuplatsi ääres oleva kiriku varemeid
taastada ei suudetud. Taas sai kirik kannatada Põhjasõjas kui Viljandit aastatel 1703 ja 1707
rüüstasid vene väed. Eestimaa läks Vene riigi koosseisu aastal 1710. Taas algas kiriku
taastamine ning 18. sajandil II poolel sai kirik kõrge, vahegaleriiga barokse tornikiivri (vaata
Brotze jooniseid). Kirik põles aastal 1811. Praegune hilisbarokne tornikiiver ehitati aastal
1815. Viljandi kihelkonna maakogudusele ehitati Pauluse kirik aastatel 1863-66.
Viljandi kihelkonna Jaani kogudust on mainitud juba aastal 1234.
Koguduse hingekarjaste loetelu on jälgitav alles Rootsi ajast:
Rotger Becker 1637 – 1657; Joh. Bagge 1660 – 1671;
Mag. Joh. Wolfgang Pastelberger 1671 -1710; Mag. Karl Alstadius 1710 – 1730;
Matthias Ladius 1730 – 1747; Joh. Abraham Winkler 1748 – 1769;
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Heinrich Ernst Schröder 1769 – 1804; Christian Theodor Richter 1804 – 1820;
Friedrich Carlblom 1821 – 1857; Valentin Karl Heinrich von Holst 1857 – 1860;
Liborius Gustav Wilhelm Krüger 1861 – 1892; Ernst Johannes Mickwitz 1893 – 1919;
Friedrich Schiele 1919 – 1924; August Westre`n-Doll 1924 – 1939.
Jaani linnakogudus tegutses ka sõja sajal. Elmar Tõldsepp oli Viljandi Jaani koguduse
õpetaja 1941-44, aga põgenes siis Rootsi. Koguduse elu siiski jätkus.
1952 suleti kirik Nõukogude võimu poolt. Viljandi praostkonna praost Alfred Tooming võttis
2. detsembril 1952 Viljandi Jaani kiriku inventari vastu üleandmiseks teistele kogudustele.
Kiriku varad ja sisustus päästeti hävingust ning jaotati mitme Eesti kiriku vahel. Kirikuhoone
muudeti kaubalaoks. Kiriku uus haldaja soovis ehitada ladu kahekordseks (nii oli tehtud
Tartus Ülikooli kirikuga). Selle soovi teostumisel oleks raudbetoonist vahelae lammutamine
olnud hiljem tehniliselt väga kulukas. Aastal 1972 keeldusid tollane peaarhitekt Ülo Stöör ja
tuletõrje ülem Adolf Jürna loa andmisest kirikusse raudbetoonist vahelae ehitamiseks. Valdaja
hoonet ei remontinud, katus jooksis läbi ja kirik hakkas lagunema. Ehitajad mäletavad, et
katus oli nii lagunenud, et kiriku seest oli näha taevas. Rahvusliku ärkamisega algas
kirikuhoone rekonstrueerimine.
Kiriku kui keskaegse arhitektuurimälestise päästmiseks alustati 1980-ndail laguneva
kirikuhoone rekonstrueerimist kontserdisaaliks.
Kiriku kavandajad olid: arhitekt Merle Kinks ja kunstiajaloolane Kaur Alttoa, sisekujundus
Ene Odraks, altari kavandas Aivar Oja ja teostas Saaremaa Dolomiit, ristimiskivi kinkisid
Gildemanni meistrid Raplamaalt. Oreli kinkis Viljandi sõpruslinn Ahrensburg (ehitatud
Hamburgis 1965). Kõik vitraažaknad on teinud René Aua, vaibad “Taevaredel” ja “Ristivaip”
on kavandanud ja kudunud professor Anu Raud.
Kuusalu kirikusse viidud tornikell on ka nüüdseks tagasi toodud.
Restaureeriti torn, katus ja lagi. Rajati raudbetoonist keldrikorrus esinejate riietehoiu ja
abiruumide tarvis. Paigaldati elektri- ja veevarustus ning kütteseadmed. Kuigi oli nõukogude
aeg, tunnetasid Viljandi haritlased ning kiriku ehitajad ja siseruumide kavandajad, et sellesse
hoonesse tuleb taas kirik. Nii räägiti omavahel.
EELK Viljandi Jaani koguduse taasloomise koosolek oli 8. mail 1991, seda juhatas
Viljandimaa praost Herbert Kuurme. Sellest koosolekust võtsid osa ka endised koguduse
liikmed. EELK Konsistooriumi 25. septembri 1991 aasta koosoleku protokolliga nr. 20 punkt
11 otsustati: "Teha Viljandi Jaani kogudusele ettepanek kuulutada õpetaja koht vakantseks".
Samal ajal taotles Viljandi Rajooni RSN Täitevkomitee Kultuuriosakond kirikuhoonet
kultuurimajale, kuid Viljandi Linnavalitsus vastas sellele eitavalt ja tagastas kirikuhoone
õigusjärgsele omanikule, EELK Viljandi Jaani kogudusele. Esimene jumalateenistus peeti
peale 40 aastast vaheaega jõululaupäeval 1991.a. Kirik taaspühitseti evangelist Johannese
päeval 27. detsembril 1992.
Koguduse hingekarjased:
Õpetaja Jaanus Noormägi (15.12.1991 - 01.07.1992).
Jutlustaja Aarne Lätte (01.07.1992 - 01.12.1992).
Õpetaja Jaan Tammsalu (01.12.1992 - 29.10.2004).
Abiõpetaja Kalle Kadakas (01.09.1998 - 16.10.2002).
Abiõpetaja Rein Schihalejev (16.10.2002 - 01.04.2005)
Õpetaja Marko Tiitus alates 01.04.2005
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2. Viljandi Jaani kogudus aastal 2010
1. Koguduse liikmed
Kiriku ja koguduse liikmeks võetakse inimene vastu ristimise kaudu. 01.10.2010 oli Jaani
koguduses 1741 liiget, sealhulgas ristitud lapsed, konfirmeeritud (leeriõpetuse läbinud ja
leeriõnnistuse saanud) liikmeid oli 1097. 2009. aastal oli koguduses 330 liikmesannetajat ja
285 täiskogu liiget (koguduse ristitud ja konfirmeeritud liikmed, kes on eelmisel või jooksval
aastal tasunud liikmesannetuse ja osalenud Pühal Õhtusöömaajal). Täiskogu liikmete arv on
hinnanguline, kuna armulaualiste üle puudub nimeline arvepidamine.
Koguduseliikmete arvu dünaamika aastail 2004-2010:
1750
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1650
Liikmeid
1600
1550
Liikmeid
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1655
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Liikmesannetajate ja täiskogu liikmete arvu dünaamika aastail 2004-2009:
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Konfirmeeritud koguduseliikmete koosseis elukoha järgi:
Viljandi
700
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Viiratsi vald

600
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Pärsti vald

400

Saarepeedi vald

300
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200
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0
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19

84
33 47

Mujal Eestis
Andmed puuduvad

Keskmine liikmesannetus aastal 2009 oli 701 krooni (44.80 eurot), see on aasta-aastalt
tõusnud.
Koguduseliikmete personaalraamatut peetakse liikmekartoteegi kujul ja alates 2004. aastast
ka elektroonilises andmebaasis (MS Excel). Viimases on talletatud koguduseliikmete isiku- ja
kontaktandmed ning teave liikmesannetuse tasumise kohta.

2. Jumalateenistuselu
2009. aastal peeti Viljandi Jaani koguduses 288 jumalateenistust (s.h pühapäevade ja pühade
jumalateenistused, keskpäevapalvused, kirikutunnid Viiratsi hooldekodus ja Jämejala
psühhiaatriahaigla tegelusmajas, piiblitunnid, kontserdid ja kontsertmõtisklused, eakate
pärastlõunad), neist pühapäevade ja pühade jumalateenistusi 58.
Jumalateenistuste arv aastail 2004-2009:
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277 281 299 369 362 288
Jumalateenistusi
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Pühapäevane missa algab kell 10 ja kestab ca 1h 40 min. Alates 2006. aasta
ülestõusmispühadest on koguduses kasutusel uuendatud missakord, alates 2009. aastast
kasutame uut Kirikukäsiraamatut (Agenda). Kirikuliste jaoks on paljundatud jumalateenistuse
korda tutvustavad vihikud. Ilmikud teenivad kaasa lektsioone lugedes, korjandust läbi viies,
harvem armulauda jagades ja kirikupalvet lugedes. Orelimängu tase on väga hea. 2009.
aastal võttis pühapäevastest jumalateenistustest osa keskmiselt 57 inimest (siia hulka ei ole
arvestatud suured kirikupühad).
Pühapäevastest jumalateenistustest osavõtjate arv 2004-2009:

120
100
80
60

Kirikuliste arv

40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Igal teisipäeval kell 12 on armulauaga keskpäevapalvus kestvusega 40-45 minutit. Kord
kuus toimuvad kirikutunnid (armulauaga jumalateenistused) Viiratsi pansionaadis ja kord
kuus Jämejala psühhiaatriahaigla tegelusmajas (piiblitekst, mõtisklus, arutelu, ühislaul, palve).
Jumalateenistuselu korraldamisel on õpetajale abiks jumalateenistuste toimkond. Alates
2010. aasta märtsikuust korraldab toimkond kaks korda kuus jumalateenistuse järgsel
kirikukohvil sisulisi arutelusid või vestlusringe.
Kiriklike talituste dünaamika aastail 2004-2009:

40
20
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ristimised

39

29

30

24

15

21

Konfirmatsioonid

29

21

26

24

18

21

Laulatused

5

9

9

11

3

7

Matused

14

14

13

17

14

19

Kõigil talitustel kasutatakse uut Kirikukäsiraamatut. Koguduse õpetajal on abielu sõlmimise
õigus.
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3. Muusikaelu
2010. aasta sügisel tegutseb Jaani koguduses kolm muusikakollektiivi: naiskoor „Iris“
(juhendaja Taimi Välba, 8 lauljat), ansambel (juhendaja Kadi Ritsing, 8 lauljat), mudilaste
lauluring (juhendaja Minna Ilmaniemi, 7 lauljat). 2009. aastal lõpetas tegevuse gospelkoor.
Iga muusikakollektiiv teenib vähemalt üks kord kuus kaasa koguduse jumalateenistusel.
Lisaks oma koguduse muusikakollektiividele ja solistidele (Sirje Sei, Maarja Haamer) on
missadel kaasa teeninud külalismuusikud (Katariin Raska, Viljandi Linnakapelli Brass, Silver
Sepp, Johanna Adeele Jüssi, Kulno Malva, Krista ja Raivo Sildoja, Guldžahon Jussufi ja
Farruhruz Suzi jt). Peremissadele, mis toimuvad 9 korda aastas, kutsutakse musitseerima
koore, ansambleid ja soliste Viljandi koolidest. Koguduse muusikakollektiivid teevad
kontsertreise ning osalevad Viljandi praostkonna ja EELK vaimulikel laulupäevadel.
Aruandeaastal toimus Jaani kirikus 40 kontserti ja kontsertmõtisklust. Nende hulka on
arvatud ka koolide ja lasteaedade kontserdid ning jõulukirikud. Kontsertide arvu vähenemine
viimastel aastatel on tingitud orelimuusika pooltundide ärajäämisest. Samuti võib
majandussurutise tingimustes täheldada kontserdikorraldajate väiksemat aktiivsust – Jaani
kirikus toimuvad põhiliselt kammermuusika ja pärimusmuusika kontserdid, mis ei too
korraldajatele arvestatavat tulu. Kindlateks koostööpartneriteks Jaani kogudusele on Viljandi
Pärimusmuusika Festival, Viljandi Vanamuusikafestival ja viimastel aastatel ka Viljandi
Kitarrifestival.
Oreli seisukord on hea. 2008. aasta frantsiskusepäevaks tõime annetajate ja sponsorite abiga
kirikusse uue Estonia kontsertklaveri.
4. Laste-, pere- ja noortetöö
Alates 2009. aastast ei tegutse koguduses pühapäevakool.
Praegu on laste- ja peretöö regulaarseks vormiks peremissa koos lastekirikuga, mida
peetakse üldjuhul üheksa korda aastas: küünlapäeval, paastuajal, palmipuudepühal,
emadepäeval, kooliaasta alguses, mihklipäeval, isadepäeval, kirikuaasta alguses, jõulupühal.
Peremissal peetakse lastejutlus või toimub sõnateenistuse ajal kiriku keldrisaalis lastekirik,
kus 20-30 minuti jooksul antakse lastele eakohases vormis edasi pühapäeva või kirikuaasta
sõnum (laul, lugu, meisterdamine või mäng). Peremissadel kasutame pisut lühemat liturgiat
ning noortepärasemat ja kaasaegsemat lauluvalikut. 2009. aastal osales lastekirikus 20 last
(siia hulka on arvestatud ka ühekordsed külastused), kõige rohkem on lastekirikus korraga
olnud 12 last (mihklipäeval 2010). 2008. ja 2009. aastal esitati jõulupüha peremissal
jõulunäidend. Lastekiriku kui töövormi eeliseks on koguduse- ja jumalateenistusekesksus.
Lapsed ja pered harjuvad käima kirikus, vanematel on võimalik koos lastega armulauale tulla,
kogudus õpib märkama ja hoolitsema laste eest, kes tulevad kirikusse.
Laste- ja peretöö korraldamisel on õpetajale abiks toimkond, kes koordineerib peremissade
ettevalmistamist ja läbiviimist. 2010. aastal korraldas laste- ja peretöö toimkond perepäeva
Soomaa matkarajal ja külastuskeskuses (24.04) ning frantsiskusepäevale pühendatud
maakondliku 1.-12. klasside õpilaste omaloominguliste laulude konkursi.
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Koguduse lapsed on osalenud Viljandi praostkonna lastelaagrites Kõpus (2009) ja Hallistes
(2010). 2009. aastal toimus 11 noorteõhtut Evija Leiaru-Kuldsaare ja Kalmer Liimetsa
eestvedamisel.
Noortetöö on praegu ebaregulaarne ja madalseisus. Endine tuumik on noortetöö sihtgrupi
ealistest raamidest välja kasvanud, puuduvad kindlad ja sissetöötanud eestvedajad. Nõukogu
on moodustanud noortetöö toimkonna, kuid tegelikkuses pole see tööle hakanud.
Traditsiooniliselt peavad Jaani kirikus advendi- või jõuluteenistusi lasteaed “Mängupesa”,
Viiratsi Algkool, Viljandi Maagümnaasium ja Kalmetu Põhikool. Koguduse õpetajat on
palutud kohtuma Kaare Põhikooli ja Viiratsi Algkooli õpilastega (hingedeajal ning
advendiajal).

5. Diakoonia
Diakooniatöö korraldamisel on õpetajale abiks diakooniatöö toimkond. Toimkonna liikmed
külastavad 70-aastaseid ja vanemaid koguduseliikmeid nende sünnipäevadel, juubilare
külastab ja õnnitleb võimalust mööda õpetaja. 2009. aastal tegi vaimulik 20 külastust seoses
koguduseliikmete juubelite ja matustega.
Septembrist maini toimuvad iga kuu teisel teisipäeval kl 13-15 keldrisaalis eakate
pärastlõunad, kus lisaks kohvilauale, laulule ja palvele arutatakse erinevaid teemasid ja
kutsutakse kõnelema huvitavaid külalisi. 2009. aastal olid külas näitlejad Silvia ja Aarne Soro,
Viljandi Muusikakooli direktor Tonio Tamra, Viljandi linnapea Kalle Jents, koguduse
juhatuse liige Uku Audova, koduloo-uurija Tiina Tafenau, proviisor Liina Pääru jt.
Diakooniatöö toimkond korraldab igal aastal eakate jõululõuna ning jõulupakkide
valmistamise ning kojuviimise üle 70-aastastele koguduseliikmetele. 2009. aastal valmistas
jõulukingid
MTÜ
Singel.
Suviti
korraldatakse
eakatele
koguduseliikmetele
bussiekskursioone (palverännakuid) erinevatesse Eestimaa piirkondadesse ning osaletakse
üheskoos mõne sealse koguduse jumalateenistusel.
Iga kuu teisel pühapäeval ning esimesel jõulupühal toimuvad armulauaga jumalateenistused
Viiratsi hooldekodus,
osaleb keskmiselt 15 inimest, enamik võtab osa Pühast
Õhtusöömaajast. Iga kuu teisel teisipäeval peetakse kirikutund (laul, piiblilugemine,
mõtisklus, vestlus, palve) Jämejala psühhiaatriakliiniku tegelusmajas, kus on keskmiselt
6-10 osalejat. Psühhiaatriakliiniku patsiente on toodud Jaani kirikusse teisipäevastele
keskpäevapalvustele, kus soovijail on võimalik osa saada ka armulauast.

6. Misjon
Jaani koguduse evangelisatsiooni- ja misjonitöö on süsteemitu ja ebaregulaarne. Misjoneeriva
suunitlusega (st kogudusest väljaspool olevatele inimestele suunatud) on ennekõike
kirikukontserdid, millega liitub enamikel juhtudel vaimulik tervitus ja alguspalve. Samuti on
misjoneeriva iseloomuga kiriklikud talitused – matused ja laulatused, kus osaleb palju
kirikusse mittekuuluvaid inimesi.
Leerikool toimub reeglina 2 korda aastas: veebruarist maini ja septembrist detsembrini.
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Leeriõpe koosneb 6-st või 7-st õppetsüklist igal teisel nädalavahetusel: leeritunnid laupäeval
10-13.30, pühapäeval jumalateenistus koos rühmavestlusega 10-13.30. Lisaks kuuluvad
leerikooli programmi iseseisvad tööd, essee kirjutamine, õpimapi koostamine ja täiendamine
kogu leerikooli vältel, 3 tundi praktilist tegevust enda poolt valitud koguduse töövaldkonnas,
ühel jumalateenistusel kaasateenimine ja leerilaagris osalemine ning individuaalvestlus
koguduse vaimulikuga. Leerikoolis kasutatakse palju interaktiivseid meetodeid. Igale
leerirühmale korraldatakse Pilistveres leerilaager koos Tallinna Jaani ja Viimsi kogudustega.
Probleemiks on nõrk ja süsteemitu järelleeritöö ning konfirmeeritute vähene osalemine
koguduse tegevuses pärast leerikursust. 2006. aastast on leeritöös kasutatud kogenud ja
aktiivsetest koguduseliikmetest tugiisikuid, kes peavad leeriõppijatega rühmavestlusi, aitavad
neil koguduseellu sisse elada ja hoiavad nendega kontakti ka pärast leerikooli lõppu.
Viimastel aastatel on tugiisikute leidmine osutunud keeruliseks.
7. Juhtimisorganid ja töötegijad
Koguduse nõukogu on valitud 01.03.2009, sinna kuulub täna 18 täiskogu poolt valitud liiget
ning ameti poolest koguduse õpetaja, kes juhib ja korraldab nõukogu tööd. 3. mail 2009,
nõukogu ametisseseadmise jumalateenistusel allkirjastasid nõukogu liikmed ühisavalduse,
milles olid kokku lepitud ja sõnastatud ühise tegevuse ja teenimise põhimõtted. Nõukogu
ülesandeks on olla koguduse õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel,
tema pädevuses on koguduse arengukava kehtestamine, aastaeelarve vastuvõtmine ning
majandusaasta aruande kinnitamine.
Koguduse juhatus on valitud 29.03.2009, sinna kuuluvad esimees, kolm valitavat liiget ja
õpetaja. Juhatuse pädevuses on koguduse vara valitsemine ja raamatupidamise korraldamine,
töötajate töölevõtmine ja ametist vabastamine, nõukogu otsuste täitmine ja otsustamist
vajavate küsimuste ettevalmistamine.
Koguduse revisjonikomisjon on valitud 05.04.2009 kolmeliikmelisena.
Koguduse sisuliste tööharude edendamiseks moodustas nõukogu 07.06.2009 toimkonnad:
Jumalateenistuste toimkond, laste- ja peretöö toimkond, noortetöö toimkond,
diakooniatöö toimkond, välissuhete toimkond, majandustoimkond.
Toimkondade
esimeeste tööd koordineerib ja juhib koguduse õpetaja, kes on ühtlasi jumalateenistuste
toimkonna ja välissuhete toimkonna esimees.
2010. aasta 1.oktoobri seisuga on koguduses järgmised palgalised ametikohad:
õpetaja, organist (osalise tööajaga), sekretär (osalise tööajaga, täidab ka raamatupidaja
ülesandeid), kirikuteenija-perenaine (osalise tööajaga), majahoidja (osalise tööajaga, alates
01.03.2010 ametikoht täitmata). Kõigi eelnimetatud ametikohal töötavate inimestega on
sõlmitud töölepingud.
Lisaks tasustab kogudus töövõtulepingu alusel naiskoor „Irise“ juhendaja ja kontsertmeistri,
koguduse ansambli ja mudilaste lauluringi juhendaja tööd.
Koguduse juhtimisorganite ja toimkondade liikmetele ning töötajatele on korraldatud mitmeid
koolitusi ja seminare: koguduse nõukogu liikmete ja töötajate koolituspäev Pilistvere
pastoraadis 15.-16.05.2009 (kiriku piibellike ja teoloogiliste aluste, EELK struktuuri ja
õiguslike aluste ning Viljandi Jaani koguduse olukorra ja töövaldkondadega tutvumine);
konfliktikäitumise koolitus koguduse nõukogu liikmetele ja töötajatele 28.08.2009
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(professor Tõnu Lehtsaar, osales 18 inimest); Viljandi praostkonna ilmikjuhtide info- ja
koolituspäevad Viljandi Jaani kirikus 03.10.2009 ja 25.09.2010, koguduse
arengukavaseminar Põltsamaa kiriklas 30.-31.10.2009, Norra Sauheradi koguduse
diakonite korraldatud iga-aastased diakooniateemalised koolitused.

8. Avalikussuhted
Kord kuus (11 korda aastas) annab kogudus välja infolehte Aja Leht tiraazhiga 100-150
eksemplari. Aja Lehes antakse ülevaade koguduseelu olulisematest sündmustest, tööharudest
ja nendega seotud inimestest. Aja Lehte levitatakse Jaani kirikus ning saadetakse e-postiga
165 koguduseliikmele (nõukogu liikmed, töötegijad, viimastel aastatel kogudusega liitunud
inimesed, kelle e-posti aadressid on koguduse andmebaasis). Aja Leht on loetav ka koguduse
kodulehel internetis.
2009. aasta I advendiks sai valmis koguduse uus ning senisest paremate lahendustega ja
nägusam veebileht www.eelk.ee/viljandi.jaani. Peamiseks vooruseks võrreldes vana
koduleheküljega on aktuaalsete uudiste ning info kättesaadavus avalehel, jutluste ja artiklite
alamleht, pildigalerii ning intranet koguduse juhtorganite liikmete ja töötegijate jaoks. Alates
2010. aasta oktoobrist on kogudusel oma lehekülg Facebook’is, millega on liitunud 49
inimest.
Koguduse kuulutused paigutatakse kirikus ja kiriku välisustel olevatele teadetetahvlitele
ning kirikuesise silla kõrval paiknevale stendile, mis aastate jooksul on muutunud kipakaks ja
näotuks. Suveperioodil on kasutusel teisaldatavad teadetetahvlid Varese silla ja kirikuesise
silla läheduses.
Koguduse teateid avaldatakse regulaarselt maakonnalehes Sakala ning Viiratsi, Pärsti ja
Saarepeedi valla lehtedes, samuti internetiportaalis Nädal Viljandis.
Koguduse õpetaja kirjutab ajalehes Eesti Kirik regulaarselt kolumne ja juhtkirju. Eesti
Kirikut tellivad 2010. aastal 10 nõukogu liiget ja kõik koguduse juhatuse liikmed.
Jaani kogudusel on mitmeid traditsioone ja ettevõtmisi, mis kujundavad meie maine
Viljandi linnas ja kihelkonnas: 1. advendilaupäeva kontsert, hingedepäeva,
paastumaarjapäeva ja 1. septembri kontsertmõtisklused, frantsiskusepäeva konverents,
oikumeenilised tänujumalateenistused iseseisvuspäeval ja võidupühal (vaheldumisi Jaani
ja Pauluse kirikus), Viljandi Pärimusmuusika Festivali ja Viljandi Vanamuusikafestivali
kontserdid.

9. Majandus ja varad
Ülevaade kogudusele kuuluvate hoonete ja ruumide kasutusest ja seisukorrast.
HOONE
1. KIRIK
1.1 Kirikusaal

KASUTUS

SEISUKORD

Jumalateenistuste,
palvuste, kiriklike
talituste ja kontsertide
pidamine

1. võimendus on moraalselt vananenud ja ei ole tagatud alati
selle töökindlus;
2. altaris, kantslis ja klaveri juures puudub kohtvalgustus;
3. kiriku lühtrite lampide pesad on vananenud ja ei ole
töökindlad, lisaks sellele on erinevate lühtrite ja lampide
lülitussüsteem ebaloogiline ja puuduliku töökindlusega;
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1.2 Krüpt

Enamuse ajast seisab
kasutamata,
mõnikord toimuvad
krüptis nõupidamised
või vestlused.

1.3 Köök

Kasutusel köögina

1.4 Keldrisaal

Koolituste,
kooriharjutuste,
koosolekute jm
pidamine

1.5 WC (2)
1.6 Keskküttesõlm
1.7 Kilbiruum
1.8 Kiriku torn

2.3 Kaks tuba
pastoraadi I
korrusel
2.4 Õpetaja
ametikorter
2.5
Noortekelder
3.
LASTEMAJA
4. GARAAZH

5. KIRIKAED

Pliit kasutamiskõlbmatu, külmkapp vananenud ja väikese
mahuga;

Torni ruumid on
kasutamata, ilma
kütteta ja
remontimata
1. Õpetaja kabineti ja kantselei mööbel, arvutite asend ja
valgustus ei ole tänapäeva nõuete kohane;
2. Õpetaja kabineti seinad ja uksed kostavad läbi, mistõttu ei
ole tagatud hingehoidlike vestluste sisu kaitse.

1.9 Kantselei
ja õpetajatuba

2.
PASTORAAT
2.1 Kondase
keskus
2.2 Praostkonna
kantselei

4. välisukse kõrval asuv lett võtab palju ruumi ja on kohmaka
lahendusega, seetõttu ei ole selle kasutus piisav ja
otstarbekohane
5. kirik vajab siseremonti
6. kiriku välisfassaadid vajavad uuendamist
1. ruum on läbikäidav ja kütteta ning seetõttu eraldiseisvaid
üritusi (palvused, nõupidamised jms) läbi viia ei saa;
2. ruumis on krüpti ebasobivad kapid ja kasutamiskõlbmatu
arvuti

Üüritud välja Viljandi
LV-le
Üüritud välja
praostkonnale,
kasutusel
praostkonna sekretäri
tööruumina.
Seisavad kasutult,
olid üüritud 20072008
IRL-le.
Kasutusel õpetaja
eluruumidena.
Seisab tühjana.

Veranda vajab renoveerimist.
Võimalus välja ehitada pööninguruumid.

1. Renditud OÜ-le
Lapsehoiuteenused

Talvel külmusid torud, maja oli talveperioodil külm.

Garaazhis hoitakse
sõiduautot, kolm
kuuri on kasutusel
puu- ja
tööriistakuuridena.

2005. aastal remonditud.
Vajab remonti.

15
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Koguduse eelarves planeeritud tulud 2010. aastal (eurodes):
Liikmesannetused
Korjandused
Kiriklikud talitused
Sponsorannetused
Kirjanduse müük
Sõpruskogudused
Omavalitsus
Projektid
Praostkond
Kiriku üür
Muude ruumide üür

14 700
3 196
2 556
959
383
10 226
7 669
1 726
767
1 278
9 778

KOKKU

53 238

18%
29%

Liikmesannetused
Korjandused
Talitused
Sponsorlus
Kirjandus
Sõpruskogudused
Omavalitsus

2%
1%
3%

6%
14%
5%
2%
19%

1%

Koguduse eelarves planeeritud kulud 2010. aastal:
Personalikulud
Kantseleikulud
Majanduskulud
Inventar
Transport
Lähetused
Ettevõtmiste kulud
Muud tegevuskulud
Kirikumaksud
Liising

28 424
2 269
12 750
703
1 055
256
2 045
767
2 746
2 652

KOKKU

53 667

Projektid
Praostkond
Kiriku üür
Ruumide üür
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0%
2%

5%
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5%

4%
1%
54%

24%

4%

Personal
Kantselei
Majanduskulud
Inventar
Transport
Lähetused
Ettevõtmised
Muud
Kirikumaksud
Liising

10. Oikumeenilised, partnerlus- ja välissuhted
Viljandi linnas tegutsevad kristlikud kogudused: EELK Viljandi Jaani kogudus, EELK
Viljandi Pauluse kogudus, Viljandi Baptistikogudus, Viljandi Adventkogudus, Viljandi Elu
Sõna kogudus, Viljandi Uue Elu kogudus. Kristlike koguduste omavaheline läbisaamine ja
koostöö on hea. Igal aastal korraldatakse oikumeenilisi alliansspalvenädalaid (jaanuaris) ja
oikumeenilisi palvushommikusööke (ülestõusmispühadel).
Omavalitsused. Koguduse suhted Viljandi Linnavalitsusega on head. Viljandi linna eelarvest
makstakse kogudusele tegevustoetust, koostöös korraldatakse rahvuslikel tähtpäevadel
oikumeenilisi jumalateenistusi ja 01.09 algavale kooliaastale pühendatud kontsertmõtisklusi.
Pärsti, Viiratsi ja Saarepeedi valla lehtedes oleme regulaarselt avaldanud teateid Jaani
koguduses toimuvate ettevõtmiste kohta. Nende valdade eelarvetest on toetatud Jaani
koguduse klaverifondi.
Sõpruskogudused.
Soomes: Porvoo soome kogudus, Porvoo rootsi kogudus, Lahti Salpausselä kogudus, Paraiste
kogudus.
Rootsis: Faluni kogudus.
Norras: Sauheradi ja Nesi kogudus.
Saksamaal: Aegidienbergi ja Greifswaldi kogudus.
Hollandis: Eindhoveni kogudus.
Shotimaal: Edinburghi Püha Johannese kogudus.
Regulaarne suhtlemine ja sisuline koostöö on Porvoo soome, Lahti Salpausselä ning
Sauheradi ja Nesi kogudustega. Aegidienbergi, Greifswaldi, Eindhoveni ja Viljandi Jaani
koguduste koostöövormiks on igal aastal toimuvad sõpruskoguduste päevad, kus osaleb
suhteliselt väike ring inimesi.
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3. KOGUDUSE SWOT-analüüs

TUGEVUSED
1. Tugev vaimulik ja koguduse juht

37

2. Arvukas ja suure potentsiaaliga liikmeskond

25

3. Head muusikakollektiivid, pühendunud eestvedajad ja võimekas
organist

10

4. Hea ja sõbralik töötajate kollektiiv

8

5. Tasakaalus eelarve

8

6. Soe ja puhas kirik koos erinevate abiruumidega

6

7. Peremissad, kuhu on kaasatud väliskollektiivid (Viljandi koolidest)

6

8. Uus kontsertklaver

5

9. Tegutsevad toimkonnad

5

10. Uuendatud liturgia

3

11. Süsteemne nõukogu tegevus (rakendatud ühisavaldus)

3

12. Regulaarselt ilmuv ja nägus Aja Leht

3

13. Avalikkusele ja praostkonna kogudustele suunatud ettevõtmised

2

14. Hea asukoht

1

15. Aktiivne kontserttegevus
16. Kohalike omavalitsuste tegevustoetused
17. Mitmekülgsed traditsioonid (eakate ettevõtmised, frantsiskuspäeva
konverentsid, iseseisvuspäeva teenistused, kooliaasta alguse
kontsertmõtisklused jm)
18. Koguduse hea maine (praosti kogudus)
19. Sõpruskogudused eri maades
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NÕRKUSED
1. Sisemiste lahkhelide järelmõjud

22

2. Vabatahtlik töö koguduses on vähene

13

3. Nõrk järelleeritöö

11

4. Puuduvad rahalised vahendid arendustegevuseks

11

5. Koguduse liikmete ja töötegijate madal koostöövõime

10

6. Puudub igapühapäevane lastehoid või lastekirik

8

7. Süsteemitu misjonitöö

7

8. Liikmete tagasihoidlik kaasatus koguduse tegevuses

5

9. Tagasihoidlik töö laste ja peredega

4

10. Tagasihoidlik töö noortega

4

11. Ümberkaudsete valdade süsteemitu ja vähene teenimine

4

12. Koguduseliikmete suhtlemine omavahel, eriti passiivsete liikmetega
(sisemisjon) on tagasihoidlik

3

13. Koguduse aktiivi sisemine kommunikatsioon ja tagasisidestamine on
nõrk

3

14. Süsteemitu ja nõrk koostöö Viljandi Pauluse kogudusega

3

15. Koguduses on ainult üks õpetaja

3

16. Vähe kinnisvara, mida teenima panna

2

17. Süsteemitu ja vähene töö koguduseliikmetega vanuses 21-50
18. Ebamugav töökeskkond koguduse kantseleis (valgustus, mööbel)
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VÕIMALUSED
1. Hea asukoht

20

29

2. Religiooniõpetuse õpetamine kohalikes koolides

24

3. Palverännakute korraldamine

17

4. Koostöö kohalike kultuuri- ja haridusasutustega

9

5. Viljandi loovisikute potentsiaali kasutamine

6

6. Koostöö erinevate kontsertorganisatsioonidega

5

7. Koguduse kaasamine Viljandi rahvusvahelistesse suursündmustesse
(Euroopa Kultuuripealinn 2011, Rahvusvahelised Hansapäevad 2015)

4

8. Turistide toomine kirikusse

OHUD
1. Keelepeksust tulenev mainekahjustus

19

2. Meedias antav negatiivne kuvand ristiusust

17

3. Üldine globaalne sekulariseerumine (ilmalikustumine) ja
individualism

17

4. Oht atraktiivsuse nimel muganduda meelelahutustööstusega

12

5. Ebasoodne bussiühendus Viljandi ja ümberkaudsete külade vahel

9

6. EELK vähene sidustatus ja nõrk keskne juhtimine

9

7. Väärtuste devalveerumine ühiskonnas

6

8. Migratsioon (koguduseliikmete alaline või ajutine lahkumine Viljandist)
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4. KOGUDUSE VISIOON AASTAKS 2017
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus on Kolmainu Jumala nimesse
ristitute osaduskond, kes koguneb igal pühapäeval Jumalat kiitma ja tänama ning saab
Jumala Sõnast, armulauast ja palvest väe kujundada maailma ja ühiskonda Jumala
armastuse kohaselt. Osavõtt jumalateenistustest on arvukas ja aktiivne.
Jaani kogudus on Jumala perekond, mille liikmed on aktiivselt kaasatud koguduse
tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma koguduse eest. Suurenenud on 21-50aastaste inimeste osakaal koguduse tegevuses.
Koguduseliikmete armastus ja osadus väljendub üksteise austamises, vastastikuses
teenimises ja hingehoius. Jaani kogudus on avatud ja kutsuv erineva tausta ja
vagaduslaadiga inimestele. Koguduses valitsevad üheskoos kokku lepitud reeglid, et kõik
tunneksid end turvaliselt. Kogudusesisene sidusus ja koostöövõime on suurenenud.
Jaani koguduses on aktiivne ja mitmekülgne lastetöö. Koguduseliikmed toovad oma
lapsi ristimisele ja kannavad hoolt nende kristliku kasvatuse eest. Kogudusse kuuluvad
pered on usulise ja vaimuliku kasvamise, armastuse ja teenimise keskkonnaks. Kogudus
toetab peresid laste kristlikul kasvatamisel ning teeb koostööd kohalike koolide ja
lasteaedadega laste ja noorte tervikliku isiksuse arendamisel ning kristliku
maailmavaate ja traditsioonide edasikandmisel.
Jaani koguduse töötegijad ja kõik koguduseliikmed on teadlikud koguduse missioonist –
täita Kristuse misjonikäsku Viljandi linnas ja kihelkonnas. Koguduse misjoni- ja
evangelisatsioonitöö on suunatud kõigile koguduse tegevuspiirkonnas elavatele
inimestele. Jaani kogudus teeb aktiivselt koostööd teiste luterlike kogudustega Viljandi
linnas ja maakonnas ning on oikumeenilise koostöö eestvedaja Viljandis.
Jaani kogudus on usaldusväärne partner kohalikele omavalitsustele. Koguduseliikmed
kujundavad kiriku ja koguduse positiivset mainet avalikkuses. Koguduse tegevus ning
kiriku õpetuslikud ja eetilised seisukohad ning sotsiaalne sõnum on kohalikus meedias
kuuldavad ja nähtavad.
Jaani kirikus on aktiivne kontserttegevus, koguduse muusikakollektiivide töös osaleb
arvukalt inimesi.
Jaani koguduses on lisaks õpetajale ka abiõpetaja või diakon. Koguduse õpetaja ja
töötegijad on vääriliselt tasustatud.
Koguduse majandus on jätkusuutlik ja teenib koguduse missiooni elluviimist.
Kogudusele kuuluvad hooned on heas korras ning neid kasutatakse otstarbekalt.
Jaani kogudus palvetab, teenib Jumalat ning otsib jumalanäolisust igas inimeses.
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5. KOGUDUSE MISSIOON AASTAIL 2010-2017
Mt 28: 19-20: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha
Vaimu nimesse, ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina
olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.“
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani koguduse missiooniks on täita Kristuse
misjonikäsku Viljandi linnas ja kihelkonnas, kandes hoolt oma liikmete usulise ja
vaimuliku kasvamise eest ning tuues uusi inimesi Kristuse juurde ja kogudusse.

6. KOGUDUSE VÄÄRTUSED AASTAIL 2010-2017
Pühadus – Jumala kohalolek väljendub seletamatus väes, millest saadakse osa ilmutuse ja
palve kaudu.
Kristuse-kesksus – koguduseliikmed kuulutavad ja tunnistavad Kristust, et inimesed jõuaksid
hingeõndsusele. Sõna ja sakrament on jumalateenistusliku elu keskne sisu. Inimene peab
elama oma usku.
Osadus – koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. Kiriku ühtsus
sünnib osadusest Jumala ja üksteisega.
Hoolivus – koguduse liikmed on näoga kaasinimeste poole, nad kuulevad, näevad, märkavad,
aitavad ja armastavad inimesi.
Nähtavus – kogudus on Viljandi linnas ja kihelkonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja
teenides kaasinimesi oma liikmete kaudu.
Avatus – kogudus on avatud uutele inimestele, ideedele ja spirituaalsele mitmekesisusele,
väärtustades, hoides ja kandes traditsioone ning kristlikku ja luterlikku õpetust.
Aktiivsus – kogudus innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse. Aktiivsetel
inimestel on järgijaid.
Usaldus vaimuliku vastu – kogudus usaldab ja toetab oma õpetajat kui kutsutud ja seatud
vaimulikku juhti ja hingekarjast.
Vastutus – iga koguduseliige tunneb isiklikku vastutust teiste koguduseliikmete ja oma
koguduse eest.
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7. ARENGUEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA
7.1. Koguduse liikmed
ARENGUEESMÄRGID
1.1.Koguduseliikmeid informeeritakse regulaarselt koguduse töövaldkondadest ja
ettevõtmistest ning kutsutakse neid koguduseelus osalema
1.1.1.Koguduse liikmeskonna andmebaas on korrastatud
1.1.2.Kogudus on liitunud EELK elektroonilise andmebaasiga KOGUJA
1.1.3.On koostatud andmepank koguduseliikmete vajaduste ja kogudusetöös osalemise
võimaluste kohta
1.1.4.Koguduse Aja Leht jõuab kõigi koguduseliikmeteni
1.2.Koguduseliikmete majanduslik tugi koguduse tegevusele on kasvanud
1.2.1.Liikmesannetajate arv on kasvanud
1.2.2.Püsikorraldusega liikmesannetuste arv on kasvanud
1.2.3.Keskmise liikmesannetuse summa on tõusnud
1.2.4.Koguduseliikmed on teadvustanud piibelliku kümnise põhimõtet
1.2.5.Ettevõtjatest koguduseliikmed toetavad kogudust läbi oma ettevõtete
1.3.Vabatahtliku töö osakaal koguduses on suurenenud ja selleks on loodud soodsad
tingimused
1.3.1.Nõukogu on moodustanud ja rakendanud sisuliste töövaldkondade arendamiseks
toimkonnad
1.3.2.Vabatahtlike töötegijate (toimkondade liikmete) värbamise, motiveerimise, koolitamise
ja tunnustamisega tegeletakse pidevalt
1.4.Koguduses korraldatakse koolitusi vaimuliku kasvamise ja isiksuse tervikliku arengu
edendamiseks
1.4.1.Koguduses tegutsevad väikegrupid, kus uuritakse Piiblit, palvetatakse ning arutletakse
usu, elu ja maailmaga seonduvatel teemadel
1.4.2. Koguduses on loodud võimalused palveelu süvendamiseks (palvering)
1.4.3.Koguduses korraldatakse koolitusi erinevatele sihtrühmadele (nt töötud, abielupaarid,
lapsevanemad) usu ning isiksusliku kasvu ja küpsemisega seonduvatel teemadel

TEGEVUSKAVA

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.2.1

1.2.2

Tegevus
Aeg
Liitumine KOGUJAGA
2011
Andmete sisestamine Kogujasse 20112012
Andmebaasi Koguja pidev
täiendamine
Koguduseliikmete vajaduste ja
kogudusetöös osalemise
võimaluste andmebaasi
väljatöötamine
Isiku- ja kontaktandmeid ning
koguduseliikmete andmebaasi
puudutavate küsimustike
saatmine koguduseliikmetele
koos advendiläkitustega

Kulud
447

20112017
2010

2010

Rahastamine
Eelarve

Vastutaja
Sekretär
Sekretär
(vabatahtlikud
abilised)
Sekretär
Juhatus
Toimkondade juhid

256
aastas

Sekretär
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1.2.3

1.3.1

1.3.2

1.4.1

1.4.2

1.5.1

1.5.2

1.6.1
1.6.2

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.8.1
1.8.2

24
Sekretär

Igal aastal 100 koguduseliikme
aegunud isiku- ja
kontaktandmete täpsustamine
ja koguduseliikmete
andmebaasi täiendamine
Koguduseliikmete
elektronpostiloendi
(grupiaadress) täiendamine
Aja Lehe saatmine
koguduseliikmetele e-posti teel
iga kuu 5. kuupäevaks
Leeriaastapäeva kokkutulekute
ja jumalateenistuste
korraldamine 10 aastat tagasi
konfirmeeritutele
„Tagasi kogudusse“
jumalateenistuse korraldamine
igal aastal
Püsikorralduse sõlmimine
liikmesannetuse tasumiseks
(juhtorganite liikmed, töötajad,
toimkondade liikmed)
Koguduseliikmete isiklik
teavitamine ja motiveerimine
liikmesannetuste aastaringseks
tasumiseks või püsikorralduse
sõlmimiseks
Koguduseliikmetest ettevõtjate
nimekirja koostamine
Koguduseliikmetest ettevõtjate
motiveerimine koguduse
toetamiseks
Toimkondade esimeeste ja
koosseisude kinnitamine igal
aastal
Toimkondade tööplaanide ja
aruannete kinnitamine igal
aastal
Toimkondade tööleõnnistamine
iga aasta frantsiskusepäeva
jumalateenistusel
Leerikooli praktika sidumine
toimkondadega ja toimkondade
liikmete värbamine uute
koguduseliikmete hulgast
Koolituste korraldamine
toimkondadele

20112017

32
aastas

20112017

Omaosalus
Eelarve

Koguduse töötajate ja
vabatahtlike regulaarse
tunnustamise ja motiveerimise
süsteemi väljatöötamine
Piibli- ja palveringi
korraldamine
Nädalasiseste väikegruppide
õhtupooliku korraldamine

20112012

Eelarve

Õpetaja
Toimkondade
esimehed
Juhatus

20102017
20122017

Omaosalus

Õpetaja

Omaosalus

Õpetaja

20102017

Sekretär

20102017

Sekretär

20102017

Jumalateenistuste
toimkond

20122017

Jumalateenistuste
toimkond
Nõukogu
Juhatus

2011

20122017

Nõukogu

20102011
20112017

Sekretär

20102017

Nõukogu

20102017

Nõukogu

20102017

Õpetaja

20102017

Õpetaja
Toimkondade
esimehed

Juhatus
Majandustoimkond
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1.8.3

vähemalt kaks korda kuus
Vähemalt ühe koolituse
korraldamine aastas usu ning
isiksusliku kasvuga seonduvatel
teemadel

25

20112013

Omaosalus
Eelarve

Õpetaja
Toimkondade
esimehed
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7.2. Jumalateenistuselu
ARENGUEESMÄRGID
2.1 Pühapäevane missa on koguduseelu kese ja süda
2.1.1 Jumalateenistustest osavõtt on arvukam ja aktiivsem
2.1.2 Jumalateenistuselu planeerimisel ja läbiviimisel on õpetajale abiks jumalateenistuste
toimkond
2.1.3 Kirikuruum ja jumalateenistuste tarvikud on maitsekad, hästi hooldatud ja neid
tarvitatakse sihipäraselt
2.1.4 Jumalateenistuste ja kiriklike talituste läbiviimisel kasutatakse uuendatud liturgiat
(EELK Kirikukäsiraamatut)
2.1.5 Koguduseliikmetele, töötegijatele ja muusikakollektiividele on antud liturgilist
koolitust
2.1.6 Jutlused on järelkuulatavad koguduse kodulehel
2.1.7 Kiriku keldrisaalis on kõlarid jumalateenistuste jälgimiseks
2.1.8 Kirikukohvile on antud sisu
2.1.9 Jumalateenistusele tulijat märgatakse ja temaga tegeletakse
2.1.10 Lastega peredele on loodud võimalused jumalateenistustel osalemiseks
2.1.11 Juhatuse ja nõukogu liikmete osalus koguduse jumalateenistuslikus ja vaimulikus elus
on suurenenud
2.1.12 On lahendatud Viljandi ümberkaudsetes külades elavate inimeste kirikusse jõudmise
küsimus
2.2 Kogudus osaleb inimeste igapäevaelus kiriklike talituste kaudu
2.2.1 Kiriklike talituste läbiviimisele eelnevad ja/või järgnevad koolitused (katehheesid)
abiellujatele ning ristitavate laste vanematele ja ristivanematele.
2.2.2 Ristimised ja konfirmatsioonid toimuvad võimaluse korral pühapäevasel missal
2.2.3 Koguduseliikmed on teadvustanud tänu- ja eestpalvetalituste olemasolu ja vajalikkust
(kodude õnnistamised jm)
2.2.4 Koguduses on loodud võimalused erapihiks ja koguduseliikmed on teadvustanud selle
olemasolu ja vajalikkust

TEGEVUSKAVA

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.1

Tegevus
Jumalateenistuste
toimkonna tegevuse
planeerimine ja
koordineerimine
Kirikuruumi ja liturgiliste
tarvikute olukorra
kirjeldamine ja vajaduste
kaardistamine
Liturgiliste tarvikute
soetamine ja uuendamine

Aeg
20102017

Kulud

Rahastamine

Kirikuteenija
väljaõpetamine liturgiliste
tarvikute hooldamiseks
Kiriku lilleseadete
maitsekas ja regulaarne
uuendamine
Kirikukäsiraamatule
vastava missakorra
paljundamine ja

2011

Eelarve
Juhatus
Sõpruskogudused Jumalateenistuste
toimkond
Õpetaja

2011

Eelarve

Jumalateenistuste
toimkond

2011

Eelarve

Jumalateenistuste
toimkond

2010

20112017

Vastutaja
Õpetaja

Jumalateenistuste
toimkond
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2.3.2

2.4.1
2.4.2

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6.1

2.7

2.8.1

2.8.2
2.9

2.10

2.11

kasutuselevõtt
Liturgiakoolituse
korraldamine koguduse
töötajatele ja liikmetele
Kõlarite paigaldamine
kiriku keldrisaali
Jutluste järelkuulatavaks
muutmine koguduse
kodulehel
Leeriõpilaste ja aktiivsete
koguduseliikmete
rakendamine
jumalateenistustel
„tervitajatena“
Nõukogu ja toimkondade
liikmete kaasamine
abilistena
jumalateenistustel
Nõukogu liikmete
koolitamine ja kaasamine
abilistena armulaua
jagamisel
Laste mänguasjakotikeste
komplekteerimine
jumalateenistusteks
Sisuliste arutelude
korraldamine
kirikukohvidel vähemalt
kaks korda kuus
Erapihi vajaduse ja
võimalikkuse tutvustamine
kogudusele
Pihijumalateenistuste
korraldamine paastuajal
Tänu- ja
õnnistamistalituste
tutvustamine kogudusele
Ristitavate (ristitud) laste
vanemate ja ristivanemate
koolituse korraldamine
Abiellujate koolituse
korraldamine

27

2011

Jumalateenistuste
toimkond

2012
2011

Juhatus

20102017

Jumalateenistuste
toimkond

20102017

Õpetaja
Sekretär

20112017

Õpetaja

20102011

Laste- ja peretöö
toimkond

20102017

Omaosalus

Jumalateenistuste
toimkond

2012

Õpetaja

20122017
2013

Õpetaja

20122017

Eelarve,
osalustasud

20112017

Eelarve,
osalustasud

Õpetaja
Jumalateenistuste
toimkond
Õpetaja
Õpetaja
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7.3. Muusikaelu
ARENGUEESMÄRGID
3. Koguduse muusikaelu on aktiivne, mitmekülgne ja vaimulikku kirgastumist pakkuv
3.1 Koguduses tegutseb lastekoor või -ansambel
3.2 Koguduse naiskoori lauljate arv on suurenenud
3.3 Meestele on loodud võimalused kogudusekooris laulmiseks
3.4 Koguduse koorid osalevad aktiivselt praostkondlikel ja üldkiriklikel laulupäevadel ning
korraldavad kontsertreise
3.5 Koguduse muusikakollektiivide usuline ja vaimulik õhkkond on hea
3.6 Koguduse koorijuhid ja organist osalevad koguduse arendustegevuses
3.7 Kogudus teeb koostööd Pärimusmuusika Keskuse ja August Pulsti Õpistuga vaimuliku
pärimusmuusika viljelemiseks ja tutvustamiseks
3.8 Kogudus teeb koostööd Viljandi Kultuuriakadeemiaga kirikumuusikute koolitamisel
3.9 Kogudus teeb koostööd erinevate kontsertorganisatsioonidega, eriti uue kontsertklaveri
potentsiaali kasutamiseks

TEGEVUSKAVA

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3.1
3.3.2

3.4.1

Tegevus
Mudilaste lauluringi tegevuse
jätkamine
Lasteansambli moodustamine
mudilaste lauluringi baasil

Aeg
20102017
2011

Noorte laulurühma
(ülistusgrupi, bändi)
moodustamine peremissadel
kaasateenimiseks
Võimaluste otsimine segakoori
moodustamiseks
Iga-aastane organiseeritud
teavitustöö uute lauljate
leidmiseks koguduse
kollektiividesse
Aastas vähemalt ühe esinemise
väljaspool Jaani kirikut või
kontsertreisi korraldamine kõigi
muusikakollektiivide poolt
Kooriliikmete kaasamine
missadel (piiblilugemised,
protsessioonid)
Kooride hooaja alustamine ja
lõpetamine vaimuliku impulsiga

20112012

Arenguvestluste pidamine
koguduse muusikatöö tegijatega
Koguduse muusikatöö tegijate
nõupidamiste korraldamine
vähemalt kaks korda aastas
Koraalikoori tegevuse

20102017
20102017

Kulud

Rahastamine
Eelarve

Vastutaja
Juhatus

Eelarve

Mudilaste
lauluringi
juhendaja
Õpetaja
Noortetöö
toimkond
Õpetaja
Juhatus
Juhatus
Kollektiivide
juhendajad

20122013
20112017

20102017

Omaosalus
Eelarve

Kollektiivide
juhendajad

20102017

Jumalateenistuste
toimkond

20102017

Õpetaja
Kollektiivide
juhendajad
Õpetaja

2011

Õpetaja

Vabatahtlik

Jumalateenistuste
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3.4.2

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

3.7

taasalustamine
Liturgilise vokaalmuusika
(psalmilaulu) kasutamine
missadel
Vähemalt kahe
kontsertmõtiskluse
korraldamine aastas koos VKA
muusikaosakonnaga
VKA tudengite ja õppejõudude
kaasamine pühapäevaste
missade muusikaliseks
rikastamiseks
Osalemine Viljandi
kirikumuusika päevade
algatamises ja läbiviimises
Kirikumuusikat ja muusikalugu
tutvustavate õppekäikude
korraldamine koolidele
Koostöövõimaluste
väljaselgitamine Eesti
Kontserdiga ja kohalike
kontserdikorraldajatega

29

20102017

toimkond
Õpetaja
Koorijuhid

20102017

Jumalateenistuste
toimkond

20102017

Jumalateenistuste
toimkond

20112012

Õpetaja

20132017
2011

Projektid

Õpetaja
Muusikatöö
tegijad
Juhatus
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7.4 Laste-, pere- ja noortetöö
ARENGUEESMÄRGID
4.1 Lastele ja peredele on loodud võimalused aktiivseks osalemiseks koguduse elus ja tegevuses
ning kristlikus usus kasvamiseks
4.1.1 Laste- ja peretöö korraldamisel ja arendamisel on õpetajale abiks laste- ja peretöö
toimkond
4.1.2 Koguduse lastetöö on perekeskne (korraldatakse ettevõtmisi kogu peredele, sh
perepäevi, matku, laagreid)
4.1.3 Koguduse lastetöö on jumalateenistuse keskne (korraldatakse regulaarselt peremissasid)
4.1.4 Koguduse lastetöö on tegevuspõhine (matkad, laagrid, väljasõidud)
4.1.5 Koguduse lastetöö on regulaarne (toimib iganädalane lastekirik või pühapäevakool)
4.1.6 Tehakse koostööd Viljandi ja ümberkaudsete valdade koolide ja lasteaedadega (kiriku- ja
rahvakalendrit tutvustavad programmid ja õppekäigud)
4.1.7 On tehtud eeltööd kirikulasteaia asutamiseks Viljandisse
4.2 Kogudus on avatud noortele ja toetab noori usulistes otsingutes, elu kriisides ja küpseks
isiksuseks kujunemisel
4.2.1 Noortetöö korraldamisel ja arendamisel on õpetajale abiks noortetöö toimkond
4.2.2 Noorte hulgast on leitud, koolitatud ja rakendatud uusi liidreid (rühmajuhte)
4.2.3 Toimuvad regulaarsed noorteõhtud
4.2.4 Noored osalevad aktiivselt jumalateenistustel, eriti peremissadel
4.2.5 Noortetöös tehakse koostööd teiste Viljandi kogudustega (Taizé palvused, Emmause
missad vm)
4.2.6 Tehakse koostööd Viljandi ja ümberkaudsete valdade koolidega väljastpool kirikut
olevatele noortele suunatud ettevõtmiste ja programmide korraldamiseks

TEGEVUSKAVA

Tegevus
Laste- ja peretöö toimkonna töö
planeerimine ja koordineerimine

Aeg
20102017

Koguduse laste- ja peretöö hooaja
sündmusi tutvustavate voldikute
koostamine
Peremissade korraldamine koos
lastekirikuga 8-10 korda aastas

20112017

Lastekiriku programmi
väljatöötamine ühe õppeaasta
ulatuses
Lastekiriku korraldamine vähemalt
kaks korda kuus

20112017

4.2.4

Lastekiriku korraldamine igal
pühapäeval ühes või kahes rühmas

20132017

4.3.1

Igal aastal vähemalt ühe peredele
(sh vanavanematele ja

20102017

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

20102017

20112017

Kulud

96
aastas

160
aastas

Rahastamine

Vastutaja
Laste- ja
peretöö
toimkonna
esimees
Laste- ja
peretöö
toimkond
Õpetaja
Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
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4.3.2

ristivanematele) suunatud matka,
väljasõidu, perepäeva või -laagri
korraldamine
Viljandi praostkonna lastelaagris
osalemine
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toimkond

20102017

Omaosalus

4.3.3

Kord aastas ühiste nõupidamiste
korraldamine Viljandi koguduste
laste- ja noortetöö tegijatega

20112017

4.4.1

Jooksval aastal ristitud laste perede
külastamine
Koguduse laste ristimispäevade
meelespidamine õnnitluskaardiga

20112017
20122017

Kogudusse kuuluvate lasteaia- ja
algõpetuse õpetajate kaasamine
lasteaedadele ja koolidele suunatud
tegevuste planeerimiseks
Lasteaedadele ja algkooliastmele
suunatud kiriku- ja rahvakalendri
tähtpäevi tutvustava programmi
käivitamine
(võimalusel koostöös
Pärimusmuusika Keskusega)
Võimalike koostööpartnerite
väljaselgitamine ja töörühma
moodustamine kirikulasteaia
asutamiseks
Kirikulasteaia loomise vajaduse ja
võimaluste väljaselgitamine ning
esialgse visiooni ja majanduskava
koostamine
Lastemaja baasil kristliku
päevahoiu- või huvikeskuse
arendamine

20122017

4.7.1

Noortetöö toimkonna tegevuse
käivitamine

20102011

4.7.2

Noortetöö toimkonna töö
planeerimine ja koordineerimine

20112017

4.8.1

Regulaarsete noorteõhtute
korraldamine
Iganädalaste õhtupalvuste
korraldamine noorte poolt
(võimalusel koostöös teiste
koguduste noortega)
Osalemine kristlikul noortefestivalil
JäPe ja Põltsamaa Kirikunoorte
talvepäevadel
Aastas vähemalt ühe noorteürituse
korraldamine koostöös Viljandi
kristlike kogudustega

20102017
20112017

Eelarve

20102017

Omaosalus,
eelarve

4.4.2

4.5.1

4.5.2

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.8.2

4.9.1

4.9.2

2012

0.45
lapsele

Projektid

Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
toimkond
Noortetöö
toimkond
Õpetaja
Laste- ja
peretöö
toimkond
Õpetaja
Laste- ja
peretöö
toimkond
Laste- ja
peretöö
toimkond

2011

Õpetaja

20112012

Töörühm

20112012

Töörühm
Laste- ja
peretöö
toimkond
Noortetöö
toimkonna
esimees
Noortetöö
toimkonna
esimees
Noortetöö
toimkond
Noortetöö
toimkond

20112017

Noortetöö
toimkond
Noortetöö
toimkond
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4.9.3

Põhikooli- ja gümnaasiumiastmele
suunatud programmide
(õppekäikude) väljatöötamine ja
käivitamine (kogudusse kuuluvate
pedagoogide kaasabil)

32
20132017

Projektid

Õpetaja
Noortetöö
toimkond
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7.5. Diakoonia
ARENGUEESMÄRGID
5.1 Koguduses väärtustatakse eakate inimeste elu- ja usukogemust ning kaasatakse neid aktiivselt
koguduse ettevõtmistes
5.1.1 Koguduses tegutseb eakate (seenioride) klubi
5.1.2 Eakaid koguduseliikmeid külastatakse ja õnnitletakse tähtpäevade puhul
5.1.3 Eakatele koguduseliikmetele viiakse koju jõulupakid ja korraldatakse neile koguduse poolt
jõululõuna
5.2 Koguduse diakooniatöö (teenimine) rajaneb koguduseliikmete vabatahtlikule teenimisele ja
ligimese aitamisele
5.2.1 Diakooniatöö korraldamisel ja arendamisel on õpetajale abiks diakooniatöö toimkond
5.2.2 Diakooniarühma liikmed ja õpetaja külastavad regulaarselt eakaid ja abivajavaid
koguduseliikmeid
5.2.3 Diakooniatöö valdkonnas tehakse koostööd Viljandi Pauluse kogudusega
5.2.4 Koos Pauluse kogudusega on korraldatud Viljandi linnas ja ümberkaudsetes valdades
paiknevate sotsiaalasutuste vaimulik teenimine
5.2.5 Koguduses korraldatakse hingehoiu- ja toimetulekualaseid koolitusi (näiteks leinagrupid)
5.2.6 Koguduseliikmeid rakendatakse hingehoiuvalve rakendamisel
5.2.7 Koguduses korraldatakse retriite (vaikuselaagreid) töötegijatele ja koguduseliikmetele

TEGEVUSKAVA

5.1

5.2.1

5.2.2

5.3.1

5.3.2

5.4.1
5.4.2

5.4.3

Tegevus
Diakooniatöö toimkonna
tegevuse planeerimine ja
koordineerimine
Üle 70-aastaste
koguduseliikmete vaimulike,
sotsiaalsete ja materiaalsete
vajaduste väljaselgitamine
Viljandi ümberkaudsetes
valdades elavate eakate
koguduseliikmete kirikusse
tuleku vajaduste ja
võimaluste väljaselgitamine
Juubilaride külastamine
alates 70. eluaastast
koguduse õpetaja poolt
Sünnipäevalaste
külastamine alates 70.
eluaastast
diakooniatoimkonna poolt
Eakate jõululõuna
korraldamine
Üle 70-aastastele
koguduseliikmetele
jõulupakkide valmistamine
ja kojuviimine
Suvise väljasõidu
(palverännaku)
korraldamine, kuhu on
kaasatud eakad

Aeg
20102017

Kulud

Rahastamine

20112012

Vastutaja
Diakooniatöö
toimkonna
esimees
Diakooniatöö
toimkond

20112012

Diakooniatöö
toimkond

20102017

Õpetaja

20102017

Diakooniatöö
toimkond

20102017
20102017

380

Sponsorlus

580

Sponsorlus

20102017

500

Sponsorlus
Omaosalus

Diakooniatöö
toimkond
Diakooniatöö
toimkond
Diakooniatöö
toimkond
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5.5.1
5.5.2

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7.1

5.7.2

5.8.1

5.8.2

koguduseliikmed
Eakate pärastlõunate
korraldamine kord kuus
Eakate pärastlõunatel
osalejate baasil koguduse
eakate klubi moodustamine
Igal aastal vähemalt kahe
diakoonia- või
hingehoiualase koolituse
korraldamine, neist üks
koostöös Sauheradi ja Nesi
kogudusega
Koguduseliikmete
hingehoiuvalve vajaduse ja
võimaluste analüüsimine
Aastas ühe retriidi, paastuvõi palvepäeva
korraldamine
Koguduse
tegevuspiirkonnas
paiknevate sotsiaalasutuste
vaimuliku teenimise kava
koostamine ja rakendamine
koostöös Pauluse
kogudusega
Diakooniatoimkonna
kaasamine koguduse
teenimispiirkonnas
paiknevate
hoolekandeasutuste
vaimulikku teenimisse
Koostöökohtumiste
korraldamine Viljandi
Pauluse koguduse
diakooniatöö tegijatega
Ümarlaudade korraldamine
Viljandi linna ning Viiratsi,
Pärsti ja Saarepeedi valdade
sotsiaaltöötajatega

34

Diakooniatöö
toimkond
Õpetaja
Diakooniatöö
toimkond
Omafinantseering Diakooniatöö
Sõpruskogudused toimkond
Õpetaja

20102017
2011

Omaosalus
100
200
Omaosalus
(meened) Sponsorlus

20112017

100
(meened,
kohv)

2011

Õpetaja
Diakooniatöö
toimkond
Õpetaja
Diakooniatöö
toimkond
Õpetaja

20112017

Diakooniatöö
toimkond

20112017

Diakooniatöö
toimkond
Õpetaja

20112017

Diakooniatöö
toimkond

2012

20112017

Omaosalus
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7.6. Misjon
ARENGUEESMÄRGID
6. KOGUDUS TOOB UUSI INIMESI KRISTUSE JUURDE JA KANNAB HOOLT NENDE PÜSIMISE EEST
KOGUDUSES
6.1 Koguduses tegutsetakse regulaarselt ja süsteemselt selle nimel, et tuua uusi inimesi
Kristuse juurde
6.1.1 Koguduses on välja töötatud ja rakendatud misjonistrateegia
6.1.2 Iga koguduseliige, alates töötajatest ja juhtimisorganite liikmetest, tunnistab
Kristusest, juhindub oma elus kristlikest väärtustest ja kutsub inimesi kirikusse
6.1.3 Ajalehte Eesti Kirik ja koguduse Aja Lehte levitatakse süstemaatiliselt koguduse
tegevuspiirkonnas (omavalitsused, haridus- ja sotsiaalasutused)
6.2 Leeriõpetus on kogudusekeskne ja aitab uuel liikmel leida oma koha koguduses kui
vaimulikus perekonnas
6.2.1 Tugiisikute süsteem leeriõpetuses on käivitunud ja toimib regulaarselt
6.2.2 Koguduseliikmed on aktiivsed leerikooli kutsumisel ja leeriõpilaste toetamisel
6.2.3 Järelleeritöö on läbimõeldud ja süsteemne ning seotud toimkondade ja
tugiisikute võrgustikuga
6.2.4 Uuel koguduseliikmel aidatakse leida talle sobiv koht koguduses

TEGEVUSKAVA

6.1.1
6.1.2

6.2

6.3.1
6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4.1
6.4.2

Tegevus
Misjonitoimkonna
moodustamine
Misjonistrateegia
väljatöötamine (võimalusel
koos Pauluse kogudusega)
Igal aastal vähemalt ühe
misjonisündmuse
korraldamine
Leeriõppijate tugiisikute
värbamine ja koolitamine
Koostöö arendamine
koguduseliikmetest
kooliõpetajatega noorte
leerikooli kutsumisel
Kontaktide hoidmine uute
koguduseliikmetega läbi
tugiisikute vähemalt neli
korda aastas
Uute koguduseliikmete
kirikusse kutsumine
tugiisikute poolt vähemalt
kaks korda aastas
Aja Lehe levitamine koguduse
tegevuspiirkonnas
Eesti Kiriku tellimine Viljandi
OV, haridus-, ja
sotsiaalasutustesse
(võimalusel koos Pauluse
kogudusega)

Aeg
2012

Kulud

Rahastamine

Vastutaja
Õpetaja

2013

Misjonitoimkond

20132017

Misjonitoimkond

20102017
20112017

Õpetaja

20112017

Õpetaja

20112017

Õpetaja

20112017
20112017

Juhatus

Õpetaja

58

Juhatus
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6.4.3

Eesti Kiriku tellimine
kihelkonna KOV, haridus- ja
sotsiaalasutustesse
(võimalusel koos Pauluse
kogudusega)

37
20122017

58

Juhatus
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7.7 Juhtimisorganid ja töötegijad
ARENGUEESMÄRGID
7.1 Koguduse koostöötahe ja –suutlikkus on kasvanud
7.1.1 Koguduse nõukogu ühisavaldust rakendatakse ja tagasisidestatakse pidevalt
7.1.2 Koguduse struktuur, tööjaotus, rollid ja vastutusvaldkonnad on selged ja omaks
võetud
7.1.3 Töötajate töölepingud ja ametijuhendid on korrastatud
7.1.4 Koguduse õpetajaga on sõlmitud teenistusleping
7.1.5 Töötajad ja vabatahtlikud töötegijad on saanud meeskonnatöö ja suhtlemise
koolitust
7.1.6 Töötajad ei ole orienteeritud üksikutele ülesannetele, vaid tulemustele ja vastutusele
oma ametikoha piirides
7.1.7 Toimkondade juhtide ja liikmetega on sõlmitud koostöökokkulepped
7.1.8 Koguduse arengukava täidetakse, analüüsitakse ja muudetakse regulaarselt
7.1.9 Toimib koguduse aktiivi (töötajad, nõukogu, juhatus, toimkonnad) sisene
kommunikatsioon ja tagasisidestamine
7.1.10 Koguduse juhtimisorganite liikmed, töötajad ja vabatahtlikud töötegijad loevad
regulaarselt ajalehte Eesti Kirik

TEGEVUSKAVA

7.1

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.3

7.4.1

7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5

Tegevus
Nõukogu ühisavalduse täitmise
analüüsimine vähemalt kord
aastas
Arengukava muutmine (vajadusel)
iga kahe aasta tagant
Aasta tegevuskava koostamine ja
esitamine koguduse nõukogule iga
aasta 1.detsembriks
Aasta tegevuskava ja arengukava
täitmise analüüs iga aasta 1.
märtsiks
Arengukava täitmise aruande
esitamine koguduse nõukogule iga
paaritu aasta 1. märtsiks
Koguduse struktuuri, tööjaotuse ja
vastutusvaldkondade täpsustamine
ja teadvustamine
Töötajate töölepingute ja
töövõtulepingute läbivaatamine ja
uuendamine
Töötajate ametijuhendite
koostamine
Teenistuslepingu sõlmimine
koguduse õpetajaga
Koostöökokkulepete sõlmimine
toimkondade juhtidega
Arenguvestluste pidamine
koguduse töötajatega ja

Aeg
20102013
2012
2014
2016
20102017
20112017

2013
2015
2017
2011

Kulud

Rahastamine

Vastutaja
Nõukogu
Nõukogu
Õpetaja
Toimkondade
juhid
Õpetaja
Toimkondade
juhid
Juhatus
Juhatus
Õpetaja

20102017

Õpetaja

2010

Juhatus

2011

Konsistoorium

20112017
20102017

Õpetaja
Õpetaja
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7.5

7.6.1

7.6.2

toimkondade juhtidega vähemalt
kord aastas
Meeskonnatöö ja suhtlemise
koolituste korraldamine
töötajatele ja vabatahtlikele
töötegijatele vähemalt kord aastas
Ajalehe „Eesti Kirik“ lugemis- ja
tellimisvõimaluste tutvustamine
töötajatele ja juhtimisorganite
liikmetele
Ajalehe „Eesti Kirik“ lugemis- ja
tellmisvõimaluste tutvustamine
toimkondade liikmetele ja
koorilauljatele
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20102013

Eelarve
Omaosalus

Õpetaja

20102017

Õpetaja

20112017

Toimkondade
esimehed
Koorijuhid
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7.8 Avalikussuhted
ARENGUEESMÄRGID
8.1 Kogudus ja tema tegevus on ümbruskonnas nähtavad
8.1.1
Koguduseliikmed, ennekõike töötegijad ja juhtimisorganite liikmed on informeeritud
koguduse elust ja tegevusest
8.1.2
Koguduse veebilehekülg on aktuaalne (värske)
8.1.3
Koguduse tegevuse kohta avaldatakse regulaarselt infot kohalikes meediaväljaannetes
(Sakala, Viiratsi, Pärsti ja Saarepeedi vallalehed, Viljandi linna veebilehekülg, Nädal
Viljandis jm)
8.1.4
Kiriku stendid on nägusad ja neid uuendatakse pidevalt
8.1.5
Jaani kiriku kristliku kirjanduse ja tarvikute müügilett on nägus ja seda uuendatakse
pidevalt
8.1.6
Koguduse raamatukogu on korrastatud ja toimib laenutussüsteem
8.1.7
Kohalikus meedias antakse ristiusust ja Jaani koguduse tegevusest aus ja positiivne
kuvand
8.2 Kogudusel on väljakujunenud ja omanäolised traditsioonid, mis kujundavad tema maine
Viljandi linnas ja maakonnas
8.2.1
Jätkatakse väljakujunenud traditsiooniliste sündmuste (1. advendilaupäeva kontsert,
agape-söömaaeg, kooliaasta alguse, hingedepäeva ja paastumaarjapäeva
kontsertmõtisklused, iseseisvuspäeva ja võidupüha jumalateenistused) tähistamist
8.2.2
Kogudus kasutab oma potentsiaali „folgikirikuna“
8.2.3
Kogudus osaleb Viljandi Hansapäevadel
8.2.4
Kogudus osaleb rahvusvahelistel ettevõtmistel (Euroopa Kultuuripealinn 2011,
Rahvusvahelised Hansapäevad 2015)
8.2.5
Frantsiskusepäeva tähistamist on laiendatud ja sellest on saanud Viljandi linna üks
maineüritus

TEGEVUSKAVA

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2.1

8.2.2

Tegevus
Koguduse töötegijatele ja
juhtimisorganite liikmetele
Aja Lehtede ja ringkirjade
saatmine
Koguduse veebilehekülje
regulaarne uuendamine ja
täiendamine
Koguduse tegevust ja
tööharusid tutvustavate
infomaterjalide koostamine,
paljundamine ja levitamine
kirikus ning töötegijate ja
juhtimisorganite liikmete
kaudu
Koguduse tegevuse regulaarne
kajastamine Sakalas, Viiratsi,
Pärsti ja Saarepeedi
vallalehtedes, Viljandi linna
veeblilehel ja infoportaalis
„Nädal Viljandis“
Aasta tegevuskava põhjal
meediaplaani koostamine ja

Aeg
20102017

Kulud

Rahastamine

Vastutaja
Sekretär
Õpetaja

20102017

Sekretär

20112017

Toimkondade
esimehed
Sekretär
Õpetaja

20102017

Sekretär

20112017

Juhatus
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8.2.3

8.3.1

8.3.2

8.4.1

8.4.2
8.5.1

8.5.2
8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8.1

8.8.2

8.8.3

täitmine
Koguduse tegevuse
kajastamine sotsiaalse meedia
võrgustikes (Facebook,
Twitter)
Kiriku stendidel oleva teabe
pidev ja regulaarne
uuendamine
Kiriku stendide kujunduse
uuendamine
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20112017

Õpetaja

20102017

Sekretär

20112012

Majandustoimkond
Jumalateenistuste
toimkond
Õpetaja
Sekretär

Kirikus müüdavate raamatute
ja tarvikute regulaarne
uuendamine ja reklaam
Uute müügiriiulite soetamine
kirikusse
Koguduse raamatukogu
korrastamine ja
laenutussüsteemi loomine
Koguduse raamatukogu pidev
uuendamine
I advendilaupäeva kontserdi
korraldamine

20122017

Kontsertmõtiskluste
korraldamine
paastumaarjapäeval, 1.
septembril ja hingedepäeval
Agape-söömaaja
korraldamine Vaiksel Nädalal

20102017

Oikumeeniliste
tänujumalateenistuste
korraldamine iseseisvuspäeval
ja võidupühal koostöös
Viljandi Pauluse kogudusega
Hommiku- ja õhtuteenistuste
ning kontsertide korraldamine
Viljandi Folgi ajal koostöös
Pärimusmuusika Keskusega
Vaimuliku ja kultuurilise
teenimise laiendamine Viljandi
Folgi ajal (ekskursioonid,
õpitoad, hingehoiuvalve)
Kontsertide korraldamine
koostöös Viljandi
Vanamuusikafestivaliga
Viljandi Hansapäevadel
osalemine (ekskursioonid,
kontserdid, müügiletid jm)
Lastele ja noortele suunatud
programmide läbiviimine
Hansapäevadel
Rahvusvahelistel
Hansapäevadel 2015 osalemine

20102017

320

2012

Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus

20122013
20112017
20102017

320

Omaosalus

20102017
Viljandi LV

Õpetaja
Sekretär
Jumalateenistuste
toimkond
Muusikakollektiivide
juhid
Jumalateenistuste
toimkond
Diakooniatöö
toimkond
Õpetaja
Jumalateenistuste
toimkond

20102017

Õpetaja

20122017

Õpetaja

20102017

Õpetaja

20102017

Juhatus

20132017

Laste- ja peretöö
toimkond
Noortetöö toimkond
Juhatus
Toimkonnad

2015

EELK Viljandi Jaani koguduse arengukava
Frantsiskusepäevaga
seonduvate traditsioonide ja
ettevõtmiste arendamine
(konverentsid, kontserdid,
omaloominguliste laulude
konkursid, laadad jm)
8.10
Turistide vaimuliku ja
kultuurilise teenimise
arendamine suveperioodil
(ekskursioonid,
muusikatunnid, palvused)
8.11
Koostöö arendamine Viljandi
Muuseumiga (muuseumiöö)
8.12.1 Koguduse ühtse sümboolika
väljatöötamine
8.12.2 Koguduse meenete
kujundamine ja tellimine
8.9
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20102017

Õpetaja
Juhatus
Toimkonnad

20132017

Juhatus

20122017
20112012
20132014

Õpetaja
Juhatus
Juhatus
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7.9 Majandus ja varad
ARENGUEESMÄRGID
KOGUDUSE MAJANDUSELU ON JÄTKUSUUTLIK JA TEENIB KOGUDUSE MISSIOONI TÄITMIST
9.1 Koguduse sisulised ja majanduslikud prioriteedid on kokku lepitud ja kommunikeeritud.
9.2 Koguduse eelarve koostamine toimub vastavalt arengukavale ja aasta tegevuskavale.
9.3 Jaani kirik, pastoraat ja teised koguduse hooned on heas korras ning neid kasutatakse
sihipäraselt.
9.4 Koguduse juhatusel on tegevuskava koguduse tulubaasi kasvatamiseks .
9.5 Kogudus osaleb kirikuväliste fondide projektides.
9.6 Koguduse kantselei töökeskkond on korrastatud.
9.7 Koguduse arhiiv on korrastatud.
9.8 Koguduse asjaajamine ja dokumendihaldus on ajakohastatud.
9.9 Koguduse majanduslepingud on üle vaadatud ja ajakohastatud.
9.10 Koguduse vara on inventariseeritud, seda kasutatakse heaperemehelikult ja sihipäraselt .

TEGEVUSKAVA

9.1.1

9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.2

9.3.1
9.3.2

Tegevus
Kiriku välisfassaadide
uuendamise kavandamine ja
eeltööd
Kiriku välisfassaadide
uuendamine
Kiriku siseremondi
kavandamine ja eeltööd
Kiriku siseremondi läbiviimine

Aeg
2011

Kirikusaali lühtrite
elektrilampide töökindluse
tagamine
Kiriku võimenduse
uuendamine (sh juhtmevaba
mikrofoni soetamine)
Kirikuhoone vastavusse
viimine Päästeameti
ettekirjutustega
Kirikutorni korrastamine ja
sealsetele ruumidele rakenduse
leidmine
Krüpti korrastamine ja
kujundamine kabeliks

2012

Koguduse kantselei remont
ning mööbli ja valgustuse
uuendamine
Pastoraadi kahele ruumile
rakenduse leidmine
Õpetaja ametikorteri
laiendamine ja võimalusel
küttesüsteemi uuendamine

Kulud

2015

Vastutaja
Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus,
majandustoimkond
Juhatus,
majandustoimkond
Juhatus,
majandustoimkond
Juhatus,
Majandustoimkond

2012
2017

20112012

Rahastamine

383

Majandustoimkond

20102017

Juhatus
Majandustoimkond

20142015

Juhatus
Majandustoimkond

2013

20122013

Jumalateenistuste
toimkond
Majandustoimkond
Juhatus
Juhatus
Majandustoimkond

20112012
20112012

Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus
Majandustoimkond
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9.3.3

Noortekeldrile rakenduse
leidmine

2011

9.3.4

Noortekeldri remont vastavalt
sihtotstarbele
Lastemajale rakenduse
leidmine
Lastemaja soojustamine ja
küttesüsteemi uuendamine
Strateegia koostamine ja
rakendamine koguduse
tulubaasi kasvatamiseks
Majanduslepingute
ülevaatamine ja vajadusel
uuendamine
Koguduse varade registri
koostamine ja vastutavate
isikute määramine
Varade regulaarne ülevaatus,
amortisatsiooni arvestus,
mahakandmine
Raamatupidamise sise-eeskirja
vastuvõtmine
Koguduse asjaajamiskorra
koostamine ja vastuvõtmine
Dokumendihalduse ja
toimikute uuendamine ja
korrastamine
Koguduse arhiivi korrastamine

20132014
2011

9.4.1
9.4.2
9.5

9.6

9.7.1

9.7.2

9.8
9.9.1
9.9.2

9.10

9.11.1 Kirikuaia planeeringu
tellimine
9.11.2 Kirikuaia planeeringu
teostamine

20122013
2011

Noortetöö
toimkond
Majandustoimkond
Juhatus
Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus
Majandustoimkond
Juhatus
Majandustoimkond

20102011

Juhatus

2010

Juhatus

20112017

Juhatus

20102011
2011

Juhatus

20112012
20122013
2014

20152017

Juhatus
Sekretär
Sekretär

Juhatus
Jumalateenistuste
toimkond
Juhatus
Jumalateenistuste
toimkond
Juhatus
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7.10 Oikumeenilised, partnerlus- ja välissuhted
ARENGUEESMÄRGID
KOGUDUSE VÄLIS- JA PARTNERLUSSUHTED ON AKTIIVSED, SÜSTEEMSED JA VASTASTIKKU
RIKASTAVAD
10.1
Sõpruskogudustega suhete hoidmisel ja arendamisel on õpetajale abiks välissuhete
toimkond.
10.2
Sõpruskogudustega on sõlmitud koostöökokkulepped.
10.3
Kogudus teeb sisulist ja regulaarset koostööd Viljandi Pauluse kogudusega.
10.4
Viljandi Pauluse kogudusega on kokku lepitud ja rakendatud koostöökava Viljandi
linna ja ümberkaudsete valdade vaimulikul teenimisel.
10.5
Kogudus osaleb aktiivselt Viljandi praostkonna ja EELK ühistel ettevõtmistel ja
koolitustel ning teeb koostööd Viljandi praostkonna kogudustega.
10.6
Kogudus on oikumeenilise koostöö eestvedaja Viljandi kristlike koguduste vahel.
10.7
Kohalike omavalitsustega on sõlmitud koostöölepingud, määratletud ühised huvid ja
vastastikused kohustused.

TEGEVUSKAVA

10.1
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.3

10.4

10.5.1
10.5.2
10.5.3

10.6

10.7.1

Tegevus
Välissuhete toimkonna tegevuse
planeerimine ja koordineerimine
Kontaktisikute määramine suhete
hoidmiseks Porvoo, Lahti,
Greifswaldi, Aegidienbergi,
Eindhoveni ja Sauheradi
kogudustega
Infokirja koostamine, tõlkimine ja
saatmine kõigile sõpruskogudustele
neli korda aastas
Koguduse kodulehe inglise-, saksaja soomekeelsete kokkuvõtete
koostamine
Sõpruskoguduste suhete
arendamise strateegia
väljatöötamine
Koostöölepingute sõlmimine või
uuendamine Porvoo ja Lahti
kogudustega
Sõprussuhete uuendamine Faluni
kogudusega Rootsis
Sõprussuhete uuendamine Paraiste
kogudusega Soomes
Sõprussuhete uuendamine
Edinburghi Johannese kogudusega
Shotimaal
Sõpruskoguduste kaasamine
Viljandi Rahvusvahelistele
Hansapäevadele
Koostöökohtumiste korraldamine

Aeg
20102017
20102011

Kulud

Rahastamine

Vastutaja
Õpetaja
Välissuhete
toimkond

20112017

Välissuhete
toimkond

20122013
20112012

Sekretär
Välissuhete
toimkond
Välissuhete
toimkond

20112012

Välissuhete
toimkond

20112012
20122013
20122013

Välissuhete
toimkond
Välissuhete
toimkond
Välissuhete
toimkond

2015

Välissuhete
toimkond

2011-

Juhatus
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10.7.2

10.8.1

10.8.2

10.8.3
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Viljandi Jaani ja Pauluse koguduste 2017
juhatuste vahel vähemalt kaks
korda aastas
Viljandi linna ja ümberkaudsete
2011
valdade vaimuliku teenimise kava
väljatöötamine koostöös Pauluse
kogudusega
EELK Kirikupäevadel osalemine
2010
2015
Viljandi praostkonna kiriku- ja
laulupäevadel osalemine

Viljandi praostkonna korraldatud
koolitustel ja infopäevadel
osalemine
10.9.1 Viljandi koguduste vaimulike
regulaarsete kohtumiste
korraldamine
10.9.2 Oikumeeniliste allianssnädalate
korraldamine
10.9.3 Oikumeeniliste
palvushommikusöökide
korraldamine
10.10.1 Koostöölepingu sõlmimine Viljandi
Linnavalitsusega
10.10.2 Koostöölepingute sõlmimine
Viiratsi, Pärsti ja Saarepeedi
valdadega
10.10.3 Koostöökohtumiste korraldamine
Viljandi linna, Viiratsi, Pärsti ja
Saarepeedi valdade juhtidega
vähemalt kord aastas

Õpetaja

20112017

20102017

Omaosalus
Praostkonna
eelarve

Õpetaja
Toimkondade
juhid
Õpetaja
Muusikakollektiivide
juhid
Õpetaja

20102017

Õpetaja

20102017
20102017

Õpetaja
128

Õpetaja

2011

Juhatus

20122013

Õpetaja
Juhatus

20112017

Juhatus

