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Lahti Salpausselä sõpruskoguduse külaskäik

Ootel
Embab aknaklaasil
küünlatule helk
roosataval taeval
linnuparve rist.
Anu Adari

Laupäeval, 19. oktoobril oli ilus ilm, vaatamata sellele, et ilmaennustus oli lubanud
vihma. Sama teretulnud kui päike olid ka
Jaani koguduse Soome sõbrad, kes tulid
meid külastama. Lahti Salpausselä koguduse 25-liikmelise rühma 18 koorilauljat
tegid kohe peale saabumist kirikus proovi,
ja siis tegime linnaekskursiooni.

Pühapäeval laulis Lahti koguduse koor
koorijuht Johanna Torikka juhendamisel
jumalateenistusel mõned ilusad laulud ja
kirikuõpetaja Pentti Keisanen jutlustas.
Kirikukohvi ajal jagasid Lahti külalised
kingitustena Markole, Tarmole ja minule
raamatud, Taimile muusikat ja koguduse
lastetöö jaoks suure hulga rütmipille.

Külalised olid vaimustuses lossimägedest
ning Jaani ja Pauluse kirikutest. Pauluse
kirikut tutvustas Jaan Männik, Jaani kirikut
õpetaja Marko Tiitus.

Meile kingiti kaks suurt kotitäit meisterdamistarbeid Maija-Liisa Kutvoneni ja Raili
Mylle poolt (prouad, kes meisterdasid ja
kinkisid meie kogudusele 3 aastat tagasi
1.nov
vahvad nukud).
Peale
kiriku- 2.nov
kohvi saatsime
külalised kodu- 3.nov
teele.

Peale linnaekskursiooni ootas meid kiriku
keldrisaalis rikkalik kohvilaud, mille oli katnud diakooniatöö toimkond. Kui oli söödud
ja joodud, oli kavas koguduse tutvustus.
Kohal olid Marko ja Mirjam Tiitus, Tarmo
Loodus, mina ning diakooniatoimkonna
liikmeid. Näitasime külalistele pilte ja
rääkisime koguduse elust, eriti laste-, pereja noortetööst. Seda sel põhjusel, et Lahti
kogudusega seob meid tihe koostöö just
selles valdkonnas. Soome külalised jagasid
meie rõõmu sellest, et oleme noortetööga
uuesti alustanud ning nad pakkusid ka
omapoolset abi ja koostööd. Seda ka kristliku lastehoiu rajamiseks Viljandisse.
Õhtune koosviibimine oli Kondase keskuses. Õhtusöögiks oli mulgi puder, mis maitses meie külalistele hästi. Ka magustoit,
kirsikook, meeldis soomlastele väga. Mari
Vallikivi tutvustas meile näitusi ning huvitavaid seiku Paul Kondasest ja tema loomingust. Taimi Välba oli valinud õhtuks ühised
laulud, osaliselt eesti, osaliselt soome keeles. Marko Tiitus jagas külalistele kingitusi.
Meil oli tõesti tore õhtu hea toidu, kohvi,
kunsti, laulude, palvete ja suhtlemisega.
Naeratus oli iga inimese näol.

Tagaside, mis
ma
nendelt
sain, oli väga
positiivne.
Tutvumine Viljandi linna ning kiriku ja
koguduse tööga oli olnud huvitav, samuti
koos laulmine ja ühine jumalateenistus
rõõmustasid külalisi. Toit meeldis kõigile,
samuti kohvilauad mõlemal päeval. Minu
tõlkimine oli ka olnud külalistele arusaadav,
mis rõõmustas mind tõesti. Usun, et see
tore nädalavahetus oli tähtis meie
koguduste sõprussuhete arenemise jaoks.
Tõesti võib olla tänulik ja rõõmus, et
Viljandi Jaani kogudusel on selline hea
sõber nagu Lahti Salpausselä kogudus, nii
toredad ja abivalmis inimesed. Usun, et on
ka vastupidi, Jaani koguduse inimesed on
ka nende jaoks alati olemas, ja sellel
nädalavahetusel saime seda ka nendele
näidata.
Suur tänu kõigile, kes korraldasid
külastust, mul on hea
meel, et sain teid oma
oskustega aidata. Tänu
Jumalale
sõprade,
rõõmu,
koostöö
ja
tulevikuplaanide eest!
Minna Ilmaniemi,
välissuhete
toimkonna liige

4.nov

6.nov
8.nov
11.nov
12.nov
13.nov
16.nov
18.nov
19.nov
20.nov
22.nov
23.nov
24.nov

25.nov

seda
26.nov
27.nov
27.nov
30.nov

Salme Annus
Jelena Pärle
Evi Tamm
Kristi Kerner
Margus Põldsepp
Arish-Thea Puu
Angela LeiaruIndriko
Vaige Naber
Allan Vissak
Kärt Johanson
Raul Alliksaar
Vally Speek
Siiri Kärt
Luule-Miralda Uibo
Viktor Joonson
Tõnis Mägi
Katrin Tambet
Aare Ansmitt
Liili Jerlov
Monica Väli
Meedi Klettenberg
Leili Visnap
Kadri Kessa
Kadri Urb
Kadri Karro
Heldi Soobik
Leida Sinimaa
Artur Kotsar
Ülle Moll
Aita Samarüütel
Enna Audova

93
35
59
71
44
39
28
83
48
42
47
89
53
83
49
65
43
48
77
38
81
73
27
34
31
86
93
88
59
73
38

Õnne ja rõõmu südametesse
kõigile sünnipäevalistele!
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SEADKE OMA
ASJAD KORDA!
On reede, 25. oktoobri õhtutund. Olen väsinud, ent samas
õnnelik – lõppenud on imeilus
päev oma koguduse keskel.
Ennelõunal toimus Jaani kirikus
mõnenädalase hilinemisega VII
frantsiskusepäeva konverents teemal „Jagatud väärtused kogukonnas“. Ettekanded olid inspireerivad ja
arutelud viljakad, rühmatöö tulemusena valmis väärtustepuu, mis peegeldab osalenute arusaama ühistest
väärtustest, millele peaksime Viljandi kogukonnas täna
oma ettevõtmised rajama. Aitäh kõigile ettekandjatele ja
osavõtjatele, suur tänu, Ülle Luisk, et võtsid konverentsi
ette valmistada ja vedada!
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Uus hooaeg on alanud!
Lapsed on kirikusse teretulnud.
Koguduse lastetöötegijad kutsuvad
lapsi ja peresid osalema jumalateenistustel ja muudel koguduse
ettevõtmistel!

hommikul kell 10 peremissa, kus
on lihtsam ja lühem liturgia ning
jutlus, mis on mõistetav nii lastele
kui suurtele. Peremissal laulame
ka lastepärasemaid laule.

Lastekiriku uus hooaeg on alanud.
Kui meie lasteaedades ja koolides
puudub usuõpetus ja vanematel
endilgi sellealaseid teadmisi napib,
kuid on soov oma lapsi kristlikult
kasvatada ning neis kristlikke väärtusi süvendada, on lastekirik selleks just õige koht. Siin saavad
lapsed omaealiste laste seltsis
kristlase elu põhiväärtusi tundma
õppida ja toredaid kaaslasi leida.
Lastekirik toimub oktoobrist maini
igal pühapäeval kell 10 algava missa ajal: algusliturgia ajal on lapsed
koos vanematega kirikus, jutluse
ajaks lähevad koos juhendajatega
keldrisaali lastekirikusse. Armulaua
ajaks tulevad lapsed jälle vanemate juurde, et osaleda armulaual.

Järgmised peremissad on isadepäeval (10.11), 1. Advendipühapäeval (01.12) ja 1. Jõulupühal
(25.12, siis on algus kell 11) koos
jõulunäidendiga. Seal osalevad nii
väikesed kui suured koguduse
liikmed ja sellest on saanud juba
ilus ja oodatud traditsioon.

Pealelõunal pesime ja tihendasime talgute korras Jaani
kiriku aknaid – Tarmo Loodus oli selleks kirikusse toonud spetsiaalse tõstuki. Aitäh Ilmile, Fatmele, Ennale,
Ukule, Tiinale, Kalmerile, Annelile, Aarele ja Tarmole abi
eest. Talgutöö jätkub veel homme – kirik saab taas
nägusamaks ja loodetavasti ka soojapidavamaks.
Inimestele, kes on oma käe talgutel külge pannud, Igal pühapäeval käsitleme üht
muutub kirik ka kodusemaks ja armsamaks.
teemat: jutustame lugusid, vestle- Alati on oodatud uued osalejad ka

me, mängime, meisterdame, nupu- laste muusikaringidesse: 2-6-aastame. Lastekiriku juurde kuuluvad taste laste lauluring toimub neljapäeviti kell 18-18.45 keldrisaalis,
ka laul ja palve.
juhendab Minna Ilmaniemi. 7-12Oleme toimkonnas välja töötanud aastaste laste muusikaring toimub
programmi kogu õppeaastaks: neljapäeviti kell 16.15-17 keldrisügispoolaastal käsitleme Vana saalis, juhendab Malle Pisarev.
Testamendi lugusid (näiteks Noa Lapsed astuvad õpitud muusikalaev, Paabeli torn), advendiajal paladega üles peremissadel.
räägime ootusest ja valmistume
Lastekirikus ja muusikaringides
jõulupühadeks. Uuel aastal alustavõivad osaleda kõik lapsed - oodame Uue Testamendi lugudega
tud on kõik, kellel on huvi kiriku
(Jeesuse elu ja imeteod), kevadel
vastu ja kes tahavad koos midagi
räägime kristlase elus olulistest
uut avastada ja uusi sõpru leida!
teemadest nagu tänulikkus, armasMirjam Tiitus,
Teha korda oma kodu – see ei puuduta üksnes elukesk- tus, andestamine ja palve.
Laste-, noorte- ja peretöö
konda, vaid ka inimese hinge ja vaimu. Jumal kutsub
toimkona esimees
meid elama korrastatud elu. See tähendab töö ja puh- Üks kord kuus toimub pühapäeva

President Toomas Hendrik Ilves kutsus tänavusel
iseseisvuspäeval Eestit korda tegema. Väärt algatus ja
üleskutse! Jaani kirikus oleme tänavu remontinud käärkambri ning soetanud uue mööbli kantseleisse ja
õpetajatuppa. Samuti oleme uue elu sisse puhunud
aastaid tühjana seisnud Lastemajale, paigaldanud uue
küttesüsteemi ning soojustame praegu lagesid ja seinu.
Korrastada on kirikus ja kõrvalhoonetes veel palju –
mõtleme tasapisi kiriku siseremondile, ennekõike seinte
puhastamisele tolmust ja lubivärviga katmisele. Heledasse ja puhtasse pühakotta on hea tulla, et kümmelda
Jumala kirkuses ja valguses.

kuse, keha ja vaimu eest hoolitsemise, sotsiaalse
suhtlemise ja iseendale pühendatud aja tasakaalu. See
tähendab kokkulepetest kinnipidamist, oskust keskenduda ja pühendada ning juhtida oma aega. See tähen- Tänavu paastuajal toimusid kiriku keldrisaalis neljapäevaõhtud iseenda
dab oma elu kesksete eesmärkide ja sihtide, väärtuste ja Jumalaga. Nende õhtute jätkuks korraldame alates novembrikuust
ning aluspõhimõtete teadvustamist. See tähendab igal teisel teisipäeval kell 17.30 vaikuse ja meditatsiooni pooltunde.
oskust valikuid teha, öelda „jah“ ning „ei“ selliselt, et
Kui Sa tunned, et ...
.... tahad süvendada oma palveelu, korrastada
need oleksid „jah“ ja „ei“.

Vaikuse ja meditatsiooni pooltund

Korrastatud elu hõlmab suhteid nii vertikaalsel kui horisontaalsel pinnal: Lõppeks, vennad, olge rõõmsad!
Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge
üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu
Jumal on teiega. (2Kr 13:11). Käes on hingedeaeg ja
kirikuaasta lõpp. Kasutagem seda aega, et loobuda ja
lahti lasta sellest, mis pärsib meie rõõmu, rahu, üksmeelt ja korrastatud elu. Vabanegem mõnest eelarvamusest, aastaid hinge närinud solvumisest või pettumusest, andestagem võlglastele, leppigem, tehkem
rahu. Kaalugem võimalust tulla erapihile, eriti siis kui me
pole pikka aega pihtinud. Otsigem tuge evangeeliumist
ja tarvitagem tänulikult pühimat altarisakramenti. Siis
võime astuda puhta südamega uude kirikuaastasse ning
Kristuse tulemise aega.
Marko Tiitus, koguduse õpetaja

oma mõtteid ja tundeid
.... kiires argipäevas napib palvele keskendumiseks aega või oskusi
... aja mahavõtmine ja vaikseks jäämine mõjuvad
Sulle turgutavalt,
siis on vaikuse ja meditatsiooni pooltund Sulle.
Õpime üheskoos, kuidas rahuneda ja keskenduda,
saada teadlikuks iseendast ning Jumala ligiolust,
ning teeme iga kord ühe vaimuliku harjutuse või

piiblimeditatsiooni.
Vaikuseks ja meditatsiooniks koos sissejuhatusega on aega pool tundi,
kell 18 peame kirikus vespri (õhtupalvuse), mis kestab samuti umbes
pool tundi. Seega on Sul võimalus veeta üks tund Jumala, iseenda ja
kaaskristlastega. See tund ei ole mõeldud mitte aruteluks või diskussiooniks, vaid pigem vaikuseks, enesesse ja Jumalasse süüvimiseks.
Esimene kogunemine on 19. novembril.
Marko Tiitus,
Koguduse õpetaja
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Toimkondade tööleõnnistamine
6. oktoobril, Frantsiskusepäeva missal, õnnistati uut hooaega alustades
tööle meie koguduse toimkonnad.
Missal teenisid õpetajad Allan
Kährik ja Marko Tiitus, musitseeris
nõukogu liige Margus Põldsepp.

Tänud toetuse eest valimistel!
Head sõbrad ja kogudusekaaslased!

Sarv, Malle Pisarev, Kalmer Liimets, Tänan kõiki, kes toetasid minu eesEnna Audova, Teet Kaur, Ingrid
märke ja kandidatuuri Viljandi linnavoliJuht, Sirje Kõuhkna.

kogu valimistel. Minule antud 48

Välissuhete toimkonnas on Marko toetushäält on väga hea tulemus ning
Tiitus (esimees), Minna Ilmaniemi, märgiks teie usaldusest. Olen küll voliKalmer Liimets, Mirjam Tiitus.
kogust välja jäänud kandidaatidest
Jumalateenistus- ja muusikaelu pingereas kolmas, kuid linnavalitsuse
toimkonda ning majandustoimkonda moodustamisega kaasnevate ümberpole tänaseks veel moodustatud paiknemiste järel võib avaneda mul
ega tööd alustatud.
võimalus saada volikogu liikmeks.

Sel aastal on toimkondade töökorralduses kaks muutust: laste- ja
peretöö toimkonna korraldada on
nüüdsest ka noortetöö ning jumalateenistuste toimkonna tegevusele
lisandus koguduse muusikatöö Toimkonnad on õpetajale abiks
koguduse töövaldkondade arendakorraldamine.
misel. Toimkonna töös osalemine
Diakooniatöö toimikonnas tegutse- annab koguduseliikmetele võimavad Enna Audova (esimees), Ebe luse teha koguduse heaks regulaarMeiesaar, Raja Aardevälja, Tiina selt vabatahtlikku tööd, annetades
Vilberg, Karl Luht, Maarika Sibrits, selleks oma aega, oskusi ja andeid.
Ilmi Kard, Kaie Orgo.
Õnnistust teile, armsad vabatahtLaste-, noorte- ja peretöö toim- likud kaastöölised!
konna liikmed on Mirjam Tiitus (esiMarko Tiitus
mees), Ülle Luisk (abiesimees),
õpetaja
Minna Ilmaniemi, Silvia Soro, Hevel

Kindlasti pole mulle antud toetushääled
kaduma läinud. Sain kinnitust, et minuga sarnaselt mõtlevaid inimesi on koguduses ja linnas piisavalt. Kavatsen ka
edaspidi nii koguduses kui oma erakonnas seista kristlike väärtuste,
hingehariduse ja turvaliste inimsuhete
eest meie linnas ning edendada koguduste ja kogukonna koostööd.
Suur tänu teile.
Marko Tiitus

Tänud oktoobrikuu liikmesannetajatele!

Minna Ilmaniemi, Mirjam Tiitus – lastekirikute
korraldamine
Raja Aardevälja, Maie Kasvandik, Ebe Meiesaar, Tiina
Vilberg, Mai Muttika – abi leeriaastapäeva
ettevalmistamisel
Kairi Kajo, Ilmi Kard, Liia Ulk, Raja Aardevälja, Fatme
Kleban – kiriku koristamine
Raja Aardevälja, Tiiu Lätte, Tiiu Soesoo, Mirjam Tiitus –
eakate pärastlõuna korraldamine
Minna Ilmaniemi, Marko ja Mirjam Tiitus, Taimi Välba, Ilmi
Kard, Raja Aardevälja, Enna Audova, Kaie Orgo, Irise
lauljad – Lahti koguduse koori ja töötegijate vastuvõtmine
Meelis Suurkask – kiriku ja kiriku ümbruse taimede eest
hoolitsemine
VILJANDI ZONTA KLUBI ELLIPS’i naised – lehtede
riisumine.

Helen Närep, Valve Schvede, Marko Tiitus, Kalle Küttis, Marko Mägi, Andra
Tetsmann, Margus Põldsepp, Helve Hunt, Eva ja Tarmo Loodus, Enna ja
Uku Audova, Külli ja Viktor Joonson, Tiina Leiaru, Tiina Vilberg, Karl Luht,
Malle Pisarev, Evija Leiaru-Kuldsaar ja Marko Kuldsaar, Laine-Marianne
Tusti, Meelis, Grete Liis, Hans Erik ja Kätlin Atonen, Alvar Lepp, Tiia Sülla,
Linda Klaos, Helvi-Maria Kallikorm, Merle Aasa, Eha ja Leo Kooser, LilleAstra ja Rasmus Arraste, Laine Madisson, Irma Väre, Katrin ja Heino
Thomson, Kätlin Juuram, Jelena Pärle, Janek Kink, Lea Saareoks, Karin
Allik, Raul Alliksaar, Käty Zujev, Kaidi ja Enn Kullama, Angela Leiaru-Indriko
ja Inno Indriko, Irina Vares, Raina Luhakooder, Siiri Kärt, Aino Mäemees,
Liis Mutle, Tiina Mikkor, Ave Molster, Timo Kallas, Keida ja Indrek Tirmaste,
Mikk Kard, Tiia ja Kalle Kadalipp.

Talgud - tegime oma
kiriku korda!

Suur tänu vabatahtlikele!

22. oktoobriks on 230 koguduseliiget annetanud kokku 13 421.60
eurot.

26. oktoober
2013

Fotod: Marko Saarm
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M-KLUBI KUTSUB!

TEIST AASTAT TEGUTSEV KOGUDUSE MEESTE
KLUBI ALUSTAB OMA JUHI KALLE KÜTTISE
EESTVEDAMISEL UUT HOOAEGA 5.NOVEMBRIL.
Jaani koguduse M-klubi ehk meeste klubi käib koos korra kuus.
Osalejaid on reeglina kuni 10 meest, aga mahub ka rohkem!
Miks mehed? Arvan, et inimestega tuleb rääkida eri keeltes: naised
otsivad religioossest elamusest eelkõige emotio´t, mehed aga
ratiot´t. Seepärast otsustasime õpetajaga käima lükata
meeste klubi, kus püüame meeste keeles arutada teemasid ühiskonna ja religiooni
suhetest isiksusest lähtuvalt. Eelmisel aastal arutlesime näiteks Max Weberi ideid
protestantliku eetika ja kapitalismi vaimu vahekorrast, milleks kulus lausa kaks
kooskäimist. Teemadena käsitleti veel palverännakut Pühale maale, Ristija Johannese
rolli ristisu kujunemisel ning riigi ja kiriku suhteid üldisemalt. Aktuaalse teemana leidis
läbirääkimist ka kristlaste võimalik roll kohaliku elu kujundamisel.

5.novembril kell 7 õhtul alustame uut hooaega. Teemaks

„Kultuur - kas narratiiv või perfomance?“
Oodatud on mehed, keda huvitab ühiskonna ülesehitus ning toimimine
ja üksikisiku osa selles.
Rohkem infot tel 53 479 146 (Kalle Küttis) või e-postil: ellak1950@gmail.com

Mehed — tulge arutama!

OOTAME LAPSI LASTEKIRIKUSSE!

Igal pühapäeval kell 10 algaval missal jutluse ajal lastele LASTEKIRIK
ehk pühapäevakool, kus laulame, õpime, mängime ja meisterdame.
TULGE KOGU PEREGA KIRIKUSSE!

KANTSELEI ON
LAHTI
esmaspäeval ja
kolmapäeval kell 10-14
teisipäeval ja neljapäeval
kell 13-17
pühapäeval kell 9-9.45
Õpetaja Marko Tiituse
kõnetunnid
teisipäeval ja neljapäeval
kell 13-17
Pihiaeg
teisipäeval kell 17-18

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, Mirjam
Tiitus, Karl Mihkel Loodus

Mina
usun …
Piibli- ja
palvering
Jaani kiriku
keldrisaalis
kaks korda kuus teisipäeviti kell 18.30-20
12.11
26.11
10.12
14.01
28.01
11.02
25.02
11.03
25.03
8.04
22.04
6.05
20.05

Usk ja usaldus
Apostlik usutunnistus
Jumal, maailma Looja
Jumal, meie Isa
Jeesus, Jumal ja inimene
Neitsi Maarja ja Jumalaema
Jeesuse kannatus ja surm
Jeesuse ülestõusmine ja
taevassevõtmine
Jeesuse taastulek
Püha Vaim
Kirik ja pühade osadus
Pattude andeksand
Ülestõusmine ja igavene elu

Kell 18 on kirikus vesper (õhtupalvus), piibli- ja
palveringi tulijad on kutsutud osalema.
Piibli- ja palveringi ülesehitus: tee-kohv ja
suupisted, laulmine, teemakäsitlus, arutelu,
palveosadus.

Olete oodatud!

IGAVIKUPÜHAPÄEVAL
MÄLESTAME UINUNUID
Vana kirikliku traditsiooni
kohaselt meenutatakse kirikuaasta viimasel pühapäeval -

Igavikupühapäeval
tänu- ja eestpalvega
kirikuaasta jooksul uinunud
koguduseliikmeid ja omakseid.
Varem nimetatigi seda pühapäeva surnutemälestuspühaks.
Kuigi kirikuaasta viimase
pühapäeva sõnum on laiem ja
suunab meie mõtted ja meeled
igavikule ja Kuningas
Kristusele, on ometi hea ja
õige sel päeval uinunud
eelkäijaid meenutada ning
loota, et nemadki tuletavad
meid meelde oma eestpalveis.
Kutsun üles kõiki
koguduseliikmeid,
kes soovivad
igavikupühapäeval oma
omakseid nimepidi mälestada,
sellest teada andma
20. novembriks
sekretär-juhiabi Mirjamile
(tel 53 442 412,
viljandi.jaani@eelk.ee).
Süütame jumalateenistusel
lahkunute mälestuseks
nimelised küünlad, selleks on
tarvis eelnevalt teada
mälestatavate nimesid.

LASTEHOID TÖÖTUTE
PEREDELE
Projekti „Lapsed hoitud, töö leitud“
raames 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 projektijuhi
Anne-Ly Ütsikuga

tel 502 8617,
e-post: annely@vykk.vil.ee

