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„Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.“ (Jk 3:18)

KKK MEERI SELTSIMAJAS
Kallis lugeja! See salapärane pealkiri meie koguduse 26. Rahutegija avalehel ei viita mitte Ku Klux Klan'ile ega Korduma Kippuvaile 

Küsimusile, vaid Kiriku kaastööliste koolitusele — ühele tähelepanuväärsemale ettevõtmisele meie koguduse elus viimastel kuudel. 
EELK Misjonikeskus on seda koolitust pakkunud juba alates 2000. aastast. Möödunud aastal soovitas Misjonikeskuse koolitussekretär 
õp Katrin-Helena Melder seda ka meie kogudusele. Pakkumist vastu võtma julgustas asjaolu, et taoline koolitus oli eelmisel kevadel 
juba mõnes meie praostkonna koguduses läbi viidud.

Koolitus toimus kahe õppepäevana, millest esimene leidis aset 1. detsembril 2012 ja teine 19. jaanuaril 2013. Esimesel õppepäeval 
osales 17 ja teisel 15 inimest, mida, arvan, tuleks lugeda väga heaks tulemuseks. Eriti kui arvestada asjaolu, et 1. detsembri hommikul 
katsid Nõo valda paksud lumehanged ja 19. jaanuaril paukus õues krõbe pakane.

Õppepäevi võõrustas Meeri seltsimaja pererahvas eesotsas meie heade koguduseliikmetega Meeri külast, õdede Malle Roometi 
ja Anne Saaliga ning alles möödunud detsembrikuus leeriõnnistuse saanud, kuid vanemate ja ristimise kaudu juba ammu kogudusega 
seotud Marju Domaškinaga. Nemad hoolitsesid selle eest, et ruum oleks ette valmistatud ja soe ning maitsev lõunasöök laual.

Koolituse viis läbi EELK Tartu Pauluse koguduse liige Katrin Ennok, kelle põhitööks on õpetajaamet Tartu Kivilinna Gümnaasiumis. 
Katrin tegi oma tööd mõnusalt ja hästi, nii et kõik näisid väga rahule jäävat.                                                                             à

Rühmad esimesel õppepäeval tööhoos. Seisab koolitaja Katrin Ennok. FOTO: Mart Jaanson
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Algus vt lk 1
Järgnevas annan ülevaate sellest, mida siis õppepäevadel 

tehti. Esiteks on kõigil osalenuil vast huvitav näha kogetut 
veelkord, kirjaliku kokkuvõttena. Ja teiseks leiab ehk mõni 
koolitusel mitteosalenud lugeja nende paljude koguduse 
toimimist kirjeldavate märksõnade ja valdkondade hulgas 
midagi sellist, mis on meie koguduses puudu, ent milles ta 
tunneb end tugev olevat. Ja lööb Jumala abiga käe külge.

I teema. Tere tulemast usaldusisikuks!
Esmalt Katrin tutvustas end veidi lähemalt ja ka kõik koos-

viibijad ütlesid mõne sõna enda kohta. Siis palus Katrin teha 
üksteisele komplimente, mis tõepoolest muutis õhkkonna 
meeldivamaks ja usalduslikumaks. Seejärel pidas õp Mart 
Jaanson lühikese ettekande teemal „kirik“. Kirik (< sks Kirche 
< kr kyriakon) on otsetõlkes 'see, mis kuulub Jumalale'. Alg-
selt viitas see sõna majadele, kus kogudus koos käis. Hiljem 
hakati sellega tähistama ka kogudust ennast. Piiblis seda sõna 
neis tähendusis ei kasutata, kuid see-eest on seal palju kasu-
tatud sõna „kogudus“ (kr ekklēsia), nt Mt 16:18 või Ap 11:22. 
Tänapäeva mõistes võib „kirik“ tähendada mitut asja.  Nt 
1) organismi, Kolmainu Jumalasse uskuvate inimeste kogu, 
keda seob Isast ja Pojast lähtuv Püha Vaim; 2) organisatsiooni  
(nt EELK) või  3) kirikuhoonet (nt Nõo Püha Laurentsiuse 
kirik).

Seejärel asuti lahkama mõistet „koguduse usaldusisik“. 
Viimane sõna tekitas alguses küll kerget kõhedust. Ent see 
kõhedus kadus, kui selgus, et selle sõna all ei mõeldagi muud 
kui head kristlast, peapiiskop Jaan Kiivit jun sõnul inimesi, 
„kes julgevad vastutust enda peale võtta, õigeid otsuseid 
langetada, häid asju algatada ja oma õlga alla pannes ellu viia“. 
Jaotuti rühmadesse ja pandi kokku „usaldusiku 10 käsku“. Välja 
koorusid järgmised omadused: sõnapidaja, abivalmis, empaa-
tiavõimega, hea suhtleja, kaastundlik, hea kuulaja, võimeline 
vastu võtma ja jagama infot, enesekriitiline, Jumalat ja ligi-
mest armastav, palvemeelne, Jumalat usaldav, aus, ustav, 
koostööaldis, alati teiste jaoks olemas olev, usaldust säilitav, 
kuulav ja märkav, ka ennast hoida oskav, oma kristliku käitu-
misega igapäevaselt eeskuju andev, igas olukorras Jumalale 
ustav, oma kohust südamest täitev, õppimisvõimeline, teisest 
ainult head rääkiv, teistest hooliv ja võimalusel aitav, teiste 
edu üle rõõmustav, andestav ja salliv, Jumala sõna austav, 
hädalist aitav, julgev vastutust võtta, Püha Vaimu juhtimise all 
elav, kogudusega osadust pidav, analüüsi- ja otsustusvõime-
line, väsimatu ja tüdimatu, aus ja usaldusväärne, arenev usus, 
lootuses ja armastuses. Siis toodi välja koolituse kaks ees-

märki: osadus (vestlusringides kogemuste jagamine, rühma-
töödes üksteiselt õppimine, ühine söömaaeg) ja usaldusisiku 
teadlikkuse tõstmine. Pidime koos naabriga seadma kolm ühist 
eesmärki, mida tahtsime selle kursuse jooksul saavutada. 
Päris palju valiti järgnevat kolme:  1) õpime üksteist paremini 
tundma; 2) saame teada, mis on kogudus; 3) saame teada, 
milline on minu roll koguduses.

Tore ülesanne oli vaadata seinal joonistust kirikuhoonest 
ning kirjutada sinna sõnu, mis seostusid meie jaoks kiriku ja 
kogudusega. Need olid: „perekond“, „osadus“, „rahu“, „püha 
tunne“, „pühadus“, „turvalisus“, „mõistmine“, „usaldus“, 
„andestus“, „Püha Vaimu ligiolek“, „Jumala armastus“, „tra-
ditsioon ja järjepidevus“, „usk Jumalasse“, „alandlikkus“, 
„võidurõõm“, „kirikukell“, „lootus“, „kõrgem vägi“, „oreli-
muusika“, „sakramendid“, „laulmine“, „Jumala sõna“, „tae-
vased palved“, „jõulud“.

II teema. Meie koguduse nägu ja tegevus.
Jagunesime 3–4-liikmelisteks töörühmadeks. Meie esi-

meseks ülesandeks oli kirjeldada, mida me näeme fotodel, 
mille Katrin igale rühmale välja jagas. Selgus tõsiasi, et igaüks 
nägi fotodel eri asju. Ja Katrin selgitas: ka koguduses tuleb 
arvestada sellega, et iga inimene näeb kõigile nähtavaid asju 
omamoodi. Tuleb arvestada paljude nägemisviisidega.

Seejärel saime huvitava, kuid ka tõsise ülesande: sõnas-
tada see, mida positiivset ja mida negatiivset on juhtunud meie 
koguduses viimase 10 aasta jooksul. Positiivset: annetajaliik-
mete arv ja majanduslik võimekus on kasvanud, paranenud on 
suhted kohaliku omavalitsusega, käivitatud on aktiivne püha-
päevakoolitöö, tekkinud on ustavate inimeste tuumik, kogudu-
sel on aktiivne muusikatöö, kiriku väline heakord on parane-
nud, vaimulikul pole vigagi, alanud on piiblitunnid Nõo hoolde-
kodus, lisandunud on nooremaid koguduseliikmeid, alanud on 
sõprus soome kogudusega, väike orel on remonditud. 
Negatiivset: noortetöö 15–25-aastastega on soikunud, pole 
kogudusemaja, kirik on remontimata, kinnisvara jaoks koosta-
tud äriplaani teostamine venib, nõrgad suhted Nõo Reaal-
gümnaasiumiga, suhteliselt suure kihelkonna vähene kaasatus 
vaimulikku töösse, info ei liigu hästi, kirikukohvi pakutakse liiga 
harva, suur orel on remontimata.

Millised on aga rühmatöödes osalejate arvates koguduse 
ees seisvad töövaldkonnad? Jumala sõna kuulutamine ja 
sakramentide jagamine, jumalateenistuste, sh piiblitundide ja 
palvuste korraldamine, leeritöö, pühapäevakoolitöö, noorte-
töö, diakooniatöö, muusikatöö, misjonitöö, kohaliku kultuuriga 
haakuvad tegevused, välissuhted, kantselei ja arhiiv, majan-
duselu. Töörühmadele jagati välja töölõigud „noortetöö“, 
„hoolekandetöö“, „kantseleitöö“ ja „misjonitöö“ ning ning 
paluti need „lahti kirjutada“. Tulemus nägi välja nii:

KKK MEERI SELTSIMAJAS
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III teema. Mida meilt oodatakse ja mida me teeme?
Jätkus töö rühmades. Esmalt arutleti selle üle, kuidas on 

laabunud koostöö kohalike institutsioonidega. Tõdeti, et parem 
või halvem koostöö on olemas vallavalitsuse ja -volikoguga, 
Nõo muusikakooliga ja põhikooliga, valla ettevõtetega, küla-
seltsidega, Soolo kohvikuga, hooldekoduga, vallalehe ja kodu-
loomuuseumiga, raamatukogudega. Arendada/parandada 
tuleks aga koostööd Nõo Reaalgümnaasiumiga, Nõo vallast 
väljaspool asuvate omavalitsustega ja teiste Nõo vallas asu-
vate kogukondadega, Tõravere Vega kooriga, lasteaedadega, 
kirikus toimuvate projektide kaudu ka põhikooli õpilastega.

Katrin rõhutas, et koos töötades on oluline teha koostööd 
kõigi osalevate inimestega. Selleks tuleb ühitada väärtused 
(nt usk, kristlik kasvatus), kogemused (väljasõitude jne abil)
ja suhtluskeel (nt noorte ja vanade vahel). Seejärel tõi Katrin 
välja viis inimtüüpi ja palus rühmadel mõelda, millisega neist 
võiks seostada rühma liikmeid. Need viis tüüpi on:

1) intellektuaalne tüüp — ideede genereerija, omab näge-
must eesmärkidest, kuhu peaks välja jõudma. Ideede ellu-
rakendamine pole aga tema tugevam külg;

2) praktiline tüüp — see, kes suudab ideid ellu viia. Ta 
hindab aga eesmärgi teostamist rohkem kui inimsuhteid ja tal 
võib nappida diplomaatiat;

3) reegleid arvestav tüüp — talle on omane täpsus, 
kohusetundlikkus, konkreetsus ja detailsus. Kuid ta väärtustab 
reegleid rohkem kui inimsuhteid;

4) sotsiaalne tüüp — suudab meeskonnas luua ja hoida 
häid suhteid. Kuid arvestab liigselt teistega, kaotab isiksuse ja 
tal võib tekkida stress;

5) artistlik tüüp — oskab huumoriga üle saada rasketest 
olukordadest ja valusatest tagasilöökidest. Tema nõrkuseks 

on vajadus pidevalt end näidata ja tunnustust saada.
Siiski leiti rühmades, et „puhast tüüpi“ pole. Katrin rõhu-

tas, et hea meeskond vajab kõigi viie „tüübi“ koostööd.
Nüüd pidime vestlema naabriga ja leidma ühiseid väärtusi. 

Meie rühmas olid nendeks „eestlane olemine“, „Kolmainu 
Jumala usaldamine“, „Lõuna-Eesti kultuur ja traditsioonid“, 
„haridus ja õppimisvalmidus“.

IV teema. Plaanipärasus ja eesmärgid.
Teine õppepäev hakkas lõppema ning tuli jõuda konk-

reetsete tulemusteni. Nendeks pidid Katrini arvates olema 
koguduse eesmärkide püstitamine ja vahendite leidmine vii-
maste saavutamiseks. Õpiti seda, milline peab olema üks hea 
eesmärk: Spetsiifiline, Mõõdetav, Ajaliselt määratletud, 
Realistlik ja Täpne. Ehk lihtsalt SMART (ingl 'asjalik')!

Iga rühm pidi valima ühe lahendatava probleemi, seadma 
pea-eesmärgi ja ala-eesmärgi(d) ning planeerima tegevused. 
Näiteks meie rühm valis probleemiks kristliku noortetöö puu-
dumise Nõo alevikus. Pea-eesmärgiks on regulaaselt kooskäiv 
u 10-liikmeline ja potentsiaalselt kasvav kristlik noorterühm. 
Ala-eesmärkideks on 1) noortejuhi leidmine, 2) noori huvitava 
tegevuse käivitamine, 3) personaalne lähenemine/kutsumine 
(sh noortepärase meedia vahendusel), 4) noori huvitava tege-
vuse kaudu kristliku maailmavaate kujundamine. Ja ressursid: 
palgatud või vabatahtlik karismaatiline noortejuht; ruumid ja 
tehnika huvitegevuseks (bänd, tsikliklubi, spordirühm, skaudi- 
ja gaiditöö vms).

Lõpuks räägiti ka paljudele juba tuttavast SWOT (ingl 
Strenghts 'tugevused', Weaknesses nõrkused', Opportunities 
'võimalused', Threats 'ohud') analüüsist, kuid see jäi kogudu-
sele koduseks ülesandeks. SWOT analüüsi kui teatud stiilis 

NOORTETÖÖ

w koduloolised uurimused
w talgutööd kalmistul
w koostöö kooliga (usuõpetus, 
    kirikukülastused, pühade 
    pidamine)
w (leeri)laagrid
w muusikatöö
w kogudusse kasvatamine
w noorteüritused, noortepärase
    keskkonna tekitamine
w koostöö teiste kogudustega, 
    noorteorganisatsioonidega, 
    noortekeskusega
w huviringid
w skaudi- ja gaidirühmad
w endiste pühapäevakoolilaste 
    kokkutulekud
w kuritegevuse ennetamine
w tööharjumuse kasvatamine

HOOLEKANDETÖÖ

w sotsiaaltöö abivajajatega 
    (riide- ja toiduabi)
w suurperede toetamine (nende
    kaardistamine Nõo vallas)
w haiglate ja hooldekodude 
    külastamine
w töö alkohoolikutega, 
    narkomaanidega, töötutega
w töö erinevate eagruppidega
w hingehoidlik töö, nõustamine
w leinarühmad
w üksikvanemaga perede, 
    äsja kogudusega liitunud 
    inimeste toetamine
w koostöö kohaliku omavalitsuse
    sotsiaalosakonnaga
w koostöö teiste sotsiaaltöö 
    tegijatega (MTÜ-d)
w eestpalvegrupid

KANTSELEITÖÖ

w kantselei varustamine kaas-
    aegsete sidevahendite 
    ja büroomasinatega
w liitumine elektroonilise 
    andmebaasiga „Koguja“
w liikmete üle arve pidamine
w juubilaride meelespidamine
w liikmeannetused
w tõendite väljastamine
w arhiivi korrashoid
w raamatukogu, laululehed
w projektide kirjutamine
w kirikukroonika
w ürituste korraldamine
w vabatahtlike kaasamine
w kodanike vastuvõtt
w hetkevajaduste kaardistamine

MISJONITÖÖ

w vaimulik töö väljaspool Nõo
    valda kihelkonna territooriumil
w kuulutuspunktid Nõo vallas
w „Teeliste kirikud“
w kuulutusnädal
w noortemisjon Nõo alevikus, 
    vallas ja kihelkonnas
w teadlik eluviis kristlasena
w kirikukontserdid, 
    sõnalised üritused
w kristliku (aja)kirjanduse 
    levitamine
w leeri mälestuspäevad
w misjoniürituste korraldamine
w palverühmad
w hädaliste abistamine
w sotsiaaltöö läbi koguduse
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ajurünnakut on vaja eriti siis, kui koostatakse arengukava.
Nõnda saigi kaks 4,5-tunnilist õppepäeva peetud. Jääb 

pidada veel üks, majandusteemaline. Loodame, et Jumala 
abiga leiab ka see kord aset.

Aga mida arvavad õppepäevadest osalenud?
Madis Kanarbik, koguduse juhatuse esimees:
„Meie kogudus koosneb inimestest, kellel on palju oskusi ja 

teadmisi. Koolitus andis hea võimaluse neid välja tuua ja aru-
tada selle üle, kuidas neid koguduse elu edasisel arendamisel 
paremini ära kasutada, kuidas koguduse liikmeid koguduse 
arengusse paremini kaasata. Saime väga hea võimaluse 
üksteist veelgi paremini tundma õppida, rääkida koguduse ja 
ümbritseva kogukonna ees seisvatest väljakutsetest ja sellest, 
kuidas iga koguduseliige saaks koguduse ja ühiskonna arengus 
kaasa rääkida. Ühe suurema teemana kerkis koolituse käigus 
mitmes arutelus esile noorte parem kaasamine koguduse ellu. 
Koolituse parimaks tulemuseks võiks küllap pidada kõigi osale-
jate aktiivset kaasalöömist ja soovi oma koguduse elule roh-
kem kaasa aidata. Püüame neid kogutud mõtteid oma igapäe-
vastes koguduse tegemistes rakendada ning olgu see meie 

väikeseks panuseks Eesti riigi ja oma kodukihelkonna edasisse 
arengusse.“

Diina Tuulik, koguduse praktikant, õpetajaameti kandidaat:
„Kiriku kaastööliste koolitus avas esmalt minu jaoks laie-

malt EELK Nõo koguduse olemuse ja näo ning minu kui prakti-
kandi jaoks oli sellel koolitusel osalemine kahtlemata 
suurepäraseks võimaluseks tutvuda lähemalt koguduse vaba-
tahtlike ja töötegijatega. Teisalt aga kõrvalseisjana võin kinni-
tada, et selline koolitus aitab kogudusel endale selgemaks 
mõelda ja analüüsida, kuhu on aastatega jõutud, mida saab 
teha teisiti ning mida saaks teha lisaks. Koolituse käigus oli 
meil kõigil võimalus avaldada arvamust, millisena tahame 
kogudust näha, kus tunneme vajakajäämisi ning milles oleme 
olnud edukad. Iga organisatsiooni puhul on oluline aeg-ajalt 
koos käies heita pilk tehtule. Nüüd võis iga osaleja leida enda 
jaoks ehk uue võimaluse koguduse elus kaasa lüüa. Kõik said 
kindlasti võimaluse mõelda „suurelt, kaugemale ja kõrgemale“. 
Jumala abiga on võimalik need mõtted teoks teha.“

Mart Jaanson,
koguduse õpetaja

w 1. detsembril toimus Meeri seltsimajas Kiriku kaas-
tööliste koolituse esimene õppepäev (vt käesoleva lehe-
numbri avalugu).

w I advendipühapäeva jumalateenistusel 2. detsembril 
said leeriõnnistuse kolm uut koguduseliiget. Alates uue kiri-
kuaasta algusest viidi armulaualiturgias sisse väike muuda-
tus: nimelt toimub nüüd pärast Meie Isa palvet ja enne andide 
jagamist koguduseliikmete vaheline rahu soovimine. Kui see 
muudatus leiab piisavalt poolehoidu, siis kujuneb sellest ka 
traditsioon.

w 2. detsembril, I advendipühapäeva pärastlõunal esines 
kirikus noor Peterburi organist Jekaterina Porizko.

w 3. detsembril alustas Nõo kiriku meesansambel oma 
advendiaja esinemisi Tartu lasteaias Rukkilill. Lasteaiapere 
võttis päkapikumütsides laulvad onud rõõmsal meelel vastu.

w 6. detsembril osales õp Jaanson peapiiskop emeeritus 
Kuno Pajula matustel Tallinnas.

w 8. detsembri pärastlõunal esines Nõo kiriku mees-
ansambel advendilauludega igasügisesel kontserdil Meeri 
seltsimajas. Sedapuhku oli õhtu peakülaliseks näitleja ja 
laulja Malle Pärn.

w 9. detsembril tähistas meie koguduse segakoori kaua-
aegne sõpruskoor EELK Tartu Peetri koguduse segakoor oma 
90. aastapäeva. Sel puhul käisid sõpru lauluga õnnitlemas 

meie koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel.
w Pärast II advendipühapäeva jumalateenistust 9. det-

sembril esines kirikus jõululauludega Konguta Segakoor. 
Seda koori oli ilus kuulata!

w 14. detsembril lõppes Külaaseme piiblitunni-poolaasta 
traditsioonilise armulauaga jumalateenistusega Kalju Õlleku 
hubases kodus. Teenis õp Jaanson.

w 14. detsembril pidas meie Nõo noortekeskuses tegutsev 
pühapäevakoolirühm eesotsas õpetaja Imbi Tanilsooga oma 
jõulupidu.

w 15. detsembri pärastlõunal esines kirikus advendi-
kavaga Tartu naiskoor Domina.

w III advendipühapäeva jumalateenistusel 16. detsembril 
laulis jõuluteemalisi laule Tartu Mart Reiniku Kooli poiste-
koor.

w 16. detsembril esines Nõo kiriku meesansambel 
advendikavaga Karula kirikus.

w 18. detsembril toimus meie koguduse jõulupidu üle 
mitme aasta jälle Luke külakeskuses. Lauldi, aeti juttu, maits-
ti suupisteid ja lahendati viktoriiniküsimusi. Aitäh Marju 
Liblikule, Tiina Otsingule ja kõigile teistele korraldajaile! Oli 
hea osadus!

w 21. detsembril pidas jõulupidu Luke pühapäevakooli-
rühm. Eesotsas õpetaja Marju Liblikuga külastati kohalikku 
lehmalauta, et tunda  ehedat jõuluõhtu-tunnet. Tuntigi!

w 22. detsembri õhtupoolikul esines Nõo kiriku mees-
ansambel advendikavaga Elva kirikus.

KROONIKA 
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w IV advendipühapäeva jumalateenistusel 23. detsembril 
laulis kirikus Nõo kiriku meesansambel. Pärast teenistust 
osaleti lauluga ka armulauaga palvusel Nõo hooldekodus, 
mille pidas õp Jaanson.

w Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus möödus, nagu 
ikka, rahvarohkes ja ülevas osaduses. Teenisid õp Mart 
Jaanson ja õpetajaameti kandidaat Diina Tuulik.

w II jõulupüha jumalateenistuse täitis kauni orelimuusikaga 
kogudusele juba hästi tuttavaks saanud itaalia organist Edoardo 
Narbona.

w 28. detsembril toimus jõuluteemaline piiblitund Nõgi-
aru raamatukogus. Kõneles õp Jaanson.

w 30. detsembril sängitati ülestõusmist ootama armas-
tatud koguduseliige ja koorilaulja Endla Kõll. Võimsalt ja 
kaunilt laulis koguduse segakoor, kellele olid appi tulnud 
paljud endised lauljad. Juhatas Agnes Laasimer.

w Pärast aasta viimast jumalateenistust 31. detsembri 
õhtul maitses kogudus traditsiooniliselt käärkambri pliidil 
küpsetatud pannkooke. Keskööl saatsid koguduseliikmed ja 
külalised vana aasta ära kirikutornis.

w Uue aasta esimesel päeval kogunes Nõo kiriku mees-
ansambel traditsioonikohaselt oma I tenori Mati Koonukõrbi 
maakodusse Tagametsas. Peeti plaane uueks aastaks ja 
suunduti peagi Põlva hooldekodusse, kus tervitati jõulu-
lauludega sealseid elanikke.

w 3. jaanuaril tõi õp Jaanson Tallinnast kujur Hannes 
Starkopfi ateljeest kirikusse kujuri vanaisa Anton Starkopfi 
valmistatud õp Martin Lipu kipsbüsti koopiad. Projekt sai 
teoks tänu Lipu Saksamaal elavate järeltulijate toetusele.

w 4. jaanuaril jätkati Nõo hooldekodus juba sügisel alanud 
piiblitunni-hooaega. Kõneles õp Jaanson.

w 5.–6. jaanuaril külastas meie koguduse esindus koos-
seisus Taime Põld, Madis Kanarbik ja õp Mart Jaanson 
Helsingi Lauttasaari kogudust. Kui Jumal lubab, siis saab sel-
lest kogudusest meie esimene sõpruskogudus. Lauttasaari 
kirikus pidas Taime tõlke abil jutluse õp Jaanson. 
Jumalateenistusele järgneval koosviibimisel tutvustas Madis 
meie koguduse tegemisi.

w Kolmekuningapäeva jumalateenistusel 6. jaanuaril 
teenis meie kirikus koos praktikant Diina Tuulikuga õp kaplan 
Anna-Liisa Vaher.

w 13. jaanuaril pärast peajumalateenistust toimus kirikus 
koguduse täiskogu koosolek, millel valiti ajavahemikuks 2013–
2016 uus koguduse nõukogu. Uus nõukogu pidas ka kohe 
esimese koosoleku, millel kinnitati vana aasta aruanne ja uue 
aasta plaanid.

w 18. jaanuaril toimus kirikus üle mõne aja jälle Taizé-
õhtu.

w 19. jaanuaril peeti Meeri seltsimajas Kiriku kaastööliste 

Lauttasaari kirik. Foto internetist

EELK Kambja koguduse õpetaja Andrus Mõttus meie 
koguduse poolt Kambja kogudusele üle antud Krüüdneri 
palvemaja altari kõrval Kambja kirikus. FOTO: Mart Jaan-
son

koolituse teine õppepäev (vt käesoleva lehenumbri ava-
lugu).

w 21. jaanuarist kuni 3. veebruarini viibis õp Mart Jaan-
son õppepuhkusel. Teda asendas koguduse praktikant Diina 
Tuulik, kes 3. veebruari peajumalateenistusel teenis koos 
õp kaplan Anna-Liisa Vaheriga. Õp Jaanson külastas puhkuse 
sisse jäänud pühapäevadel meie naaberkogudusi Äksis ja 
Kambjas.

w 22.–23. jaanuaril osalesid õp Jaanson ja koguduse 
praktikant Diina Tuulik iga-aastasel vaimulike konverentsil 
Roosta puhkekülas.
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Elisabet Allikas  06.01.13  Nõo Püha Laurentsiuse kirik (õp Anna-Liisa Vaher)
Liis Allikas  06.01.13  Nõo Püha Laurentsiuse kirik (õp Anna-Liisa Vaher)
Madli Allikas  06.01.13  Nõo Püha Laurentsiuse kirik (õp Anna-Liisa Vaher)

RISTITUD

MAETUD
Evi Vanka  08.12.12  Tartu krematoorium  (õp Kristjan Luhamets)
August Narusson   19.12.12  Elva kalmistu
Leili Utsu  22.12.12  Nõo kalmistu
Endla Kõll  30.12.12  Nõo kalmistu
Rein Volmer  04.01.13  Nõo kalmistu
Milvi Koppel  17.01.13  Nõo kalmistu
Eha Hass  18.01.13  Nõo kalmistu
Linda Taavel  30.01.13  Tartu krematoorium
Erik-Gunnar Ahas  31.01.13  Tartu krematoorium
Viivi Traat  21.02.13  Tartu krematoorium

REGISTREERITUD JA LAULATATUD

Rein Prost ja Evi Prost 24.12.13  
                                       Nõo Püha Laurentsiuse kirik

Evi Kütt   
02.12.13
Marju Domaškina  

02.12.13
Kadi Laan  
02.12.13

LEERITATUD

w 9. veebruaril tähistas Luke külakeskuses oma 50. juu-
belit möödunud suvel meie koguduses leeriõnnistuse saanud 
Edgar Otsing. Pidu oli ilus. Küllap õnnistas toimunut ka 
Taevaisa, kelle poole peo alguses palves pöörduti.

w 15. jaanuaril kogunes üle mõne aja piiblitunniks jälle ka 
Nõo piibliring. Piibliringi võõrustas oma kodus Alise London ja 
kõneles õp Jaanson.

w 20. veebruaril toimus Tartu Pauluse kiriku tiibhoones 
EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari õppepäev. 
Meie kogudusest osalesid õpetajaameti kandidaat Diina Tuulik 
ja tema mentor õp Mart Jaanson.

w 23. veebruaril pidas Nõo kiriku meesansambel Nõo 
päevakeskuses aasta esimest laululaagrit. Esimest korda 

ansambli ajaloos saadi nõuandeid professionaalselt hääle-
seadjalt: ansambli juht Margus Liiv oli Tallinnast külla kutsu-
nud ooperitenor Alar Haagi.

w 24. veebruari peajumalateenistusel tähistati ühtlasi 
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva. Päevakohase kõne pidas Nõo 
vallavolikogu esimees ja Nõo Reaalgümnaasiumi direktor 
Jaanus Järveoja. Laulis ühendkoor, mille moodustasid meie 
koguduse segakoor ja EELK Tartu Peetri koguduse segakoor. 
Juhatas meie koorijuht Ragne Meier. Pärast jumalateenistust 
kinnitati üheskoos keha ülimaitsvate Rõngu pagari lihapiru-
katega ja ka kooki pakuti. Tänu Issandale, korraldajaile ja 
osalejaile ilusa päeva eest!

Alustasime uut aastat 11. jaanuaril ühise tunniga. Nõo 
noortekeskuses olid koos nii Nõo kui ka Luke pühapäeva-
koolilapsed. Meenutasime jõuluaega ning rääkisime kolmest 
kuningast, kes Jeesuslapsele kingitusi tõid. Küünlapäeva- ja 
sõbrapäevatund möödusid kingitusi valmistades. Luke vaha-
vabrikust ostetud kärjepõhjadest said vahvad küünlad kokku 
keerutatud. Ka seda tööd sai tehtud mõlema grupiga. Põnevaid 

küünlaid jagus nii oma kogudusele kui ka Külvaja rahvale 
Soomest. 

Alates käesolevast aastast saavad Nõo lapsed käia püha-
päevakoolis kolm korda kuus. Mind ei ole tundi tegemas 
15.03.,12.04, 17.05. ja 14.06., sest viibin Tallinnas tegevus-
juhendajate koolitusel.

Imbi Tanilsoo

MEIE PÜHAPÄEVAKOOLI TEGEMISTEST
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w 13. jaanuaril 2013 valis EELK Nõo Püha Laurentsiuse 
koguduse täiskogu ajavahemikuks 2013–2016 uue koguduse 
10-liikmelise nõukogu järgmises koosseisus: Madis Kanarbik, 
Jaan Aruväli, Ingmar Laasimer, Laurits Leedjärv, Taime Põld, 
Rein Soidla, Silvia Veidenbaum, Raili Värno, Marju Liblik ja Heli 
Kruuse. Nõukogu 11. liige on ameti poolest koguduse õpetaja 
Mart Jaanson. Kohe pärast täiskogu koosolekut kogunes uus 
nõukogu oma esimesele koosolekule, kus muuhulgas täideti 
valimiste teel ka ülejäänud vajalikud ametipostid. Koguduse 
3-liikmelisse juhatusse valiti Madis Kanarbik (esimees) ja Raili 
Värno (sekretär). Ka juhatusse kuulub õp Jaanson ameti poo-
lest. Koguduse revidendiks valiti Rein Soidla, sinodisaadiku-
teks Madis Kanarbik ja Ingmar Laasimer, viimaste asemikeks 

Laurits Leedjärv ja Jaan Aruväli. Soovime kõigile valituile 
rohket Jumala õnnistust nende töös!

w Meie koguduse kevadine leerikursus algab pühapäeval, 
24. märtsil kell 13.00 kiriku käärkambris. Oodatud on igas 
vanuses huvilised.

w Hea lugeja! Meie koguduse 2012. aasta aruande leiad 
koguduse koduleheküljelt www.eelk.ee/noo. Samuti leiad 
sealt ka koguduses peetud jutluste tekste ja sõnumilehe 
Rahutegija.

w Liikmeannetust 2013. aasta eest saab teha nii sularahas 
koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekan-
dega (EELK Nõo koguduse a/a nr 101 520 060 910 03 SEB 
pangas, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“).

TEATED 

Ehkki alljärgnevas kavas on jumalateenistused paigas, võib ürituste osas tulla muutusi ja lisandusi. Jälgigem siis teateid nii Nõo Valla 
Lehes kui kirikus. Aga lõpuks ütleb ju apostel: “Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.” (Jk 4:15)

JUMALATEENISTUSED JA MUUD KOGUDUSE ÜRITUSED

MÄRTS

Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Piiblitund Luke raamatukogus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas.
Piiblitund Nõo hooldekodus.
Palmipuudepüha jumalateenistus. 
Armulaud.
Kevadise leerikursuse algus 
kiriku käärkambris.
Suure Neljapäeva jumalateenistus. 
Armulaud.
Suur Reede liturgiline jumalateenistus.
I ülestõusmispüha jumalateenistus.
Armulaud. Laulab koguduse segakoor.

P, 3. kl 11.00 
P, 10. kl 11.00 
N, 14. kl 17.00 
P, 17. kl 11.00 
K, 20. kl 12.00 
R, 22. kl 16.00 
P, 24. kl 11.00 

P, 24. kl 13.00 

N, 28. kl 18.00 

R, 29. kl 11.00 
P, 31. kl 11.00 

P, 5. kl 11.00 
N, 9. kl 18.00

P, 12. kl 11.00
P, 19. kl 11.00

E, 20. kl 18.00 
P, 26. kl 11.00

Jumalateenistus. Armulaud.
Taevaminemispüha jumalateenistus.
Armulaud.
Emadepäeva perejumalateenistus.
I nelipüha jumalateenistus. Armulaud. 
Laulab koguduse segakoor.
II nelipüha jumalateenistus.
Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud.

MAI

APRILL
II ülestõusmispüha jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.
Jumalateenistus. Armulaud.
Jumalateenistus.

E, 1. kl 18.00
P, 7. kl 11.00
P, 14. kl 11.00 
P, 21. kl 11.00 
P, 28. kl 11.00

PIIBLITUND NÕGIARU RAAMATUKOGUS kuu viimasel TEISIPÄEVAL kell 15.30.

PIIBLITUND JA LAULUTUND MEERI SELTSIMAJAS kuu kolmandal KOLMAPÄEVAL vastavalt kell 12.00 ja 13.00.

SEGAKOORI PROOV NÕO PÄEVAKESKUSES igal KOLMAPÄEVAL kell 18.00.

PIIBLITUND KÜLAASEME KÜLAS kuu teisel REEDEL kell 12.00.

PÜHAPÄEVAKOOL NÕO NOORTEKESKUSES (Voika 23 Nõo) igal REEDEL kell 16.00.

PÜHAPÄEVAKOOL LUKE KÜLAS (Tamsa tee 4–5) R, 01.03., 15.03. kell 17.00 (edaspidise osas jälgige reklaami).

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30.
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RAHUTEGIJA EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse sõnumileht
Toimetaja: Mart Jaanson
Küljendaja: Kai Toom

PALJU ÕNNE JA JUMALA ÕNNISTUST TEILE KÕIGILE!SÜNNIPÄEVAD

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus 
Reg nr 80210421, a/a nr 101 520 060 910 03 SEB pangas
Tartu mnt 2, 61601 Nõo, Tartumaa. Tel 745 5195.
Veebilehekülg http://www.eelk.ee/noo

JUHATUSE ESIMEES  Madis Kanarbik, tel 504  6570

KOGUDUSE ÕPETAJA  Mart Jaanson, tel 749 3344 (kodus), 
5661  1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee 

KONTAKT KIRIKUVANEM  Toivo Saal, tel 745 5120 (kodus) 
ORGANISTID

Agnes Laasimer, tel 528 4166
Margit Keeman, tel 5615 3207

KOORIJUHT

Ragne Meier, tel 526 5569

PÜHAPÄEVAKOOLI ÕPETAJAD

Imbi Tanilsoo, tel 525 6607
Marju Liblik, tel 5837 7550

MÄRT 2013
Vilma Luksep Elva 01.03 77
Anne Sorgsepp Elva 02.03 54
Tõnu Naudi Nõo 03.03 66
Tamara Anzel Nõo 04.03 86
Laine Henno Tartu 05.03 81
Maie Soonberg Luke 06.03 78
Margus Värno Nõo 08.03 37
Laine Põder Elva 10.03 79
Karl Toots Tallinn 10.03 81
Taavi Hallik Tartu 11.03 31
Aime Mägi Meeri 11.03 78
Linda Org Meeri 11.03 71
Mare Kanarbik Vissi 12.03 51
Helju Mikkel Luke 13.03 88
Rein Prost Käo 14.03 67
Magnus Urb Tallinn 15.03 31
Eva Keernik Nõo 16.03 69
Toomas Kangur Tartu 17.03 46
Triin Põder Tartu 17.03 32
Aino Raud Altmäe 20.03 76
Anneli Sannamees Tartu 20.03 29
Raul Räisa Illi 21.03 36
Heli Kruuse Nõo 22.03 52
Piret Prost Elva 23.03 36
Maarja Daniel Peedu 24.03 27
Gunnar Sannamees  Nõo 24.03 28
Raili Värno Nõo 26.03 35

Juhan Soonberg Nõo 27.03 80
Maidu Allikas Nõo 28.03 40
Ants Zeigo Sulu 28.03 76
Mati Käärik Aiamaa 29.03 58
Ene Naudi Nõo 30.03 59
Aurelia Rämmer Tartu 30.03 65
Merry Aart Valga 31.03 60
Mart Jaanson Märja 31.03 47

APRILL 2013
Peeter Zeiger Meeri 03.04 75
Jane Pedmannson Tartu 04.04 42
Maret Terav Rakvere 04.04 83
Malle Roomet Meeri 06.04 67
Maie Pau  Külitse 07.04 64
Valentine Räisa Elva 09.04 94
Marje-Maret Kivari  Karijärve 10.04 70
Marek Sugul Elva 12.04 36
Margus Lehesaar Nõo 14.04 36
Miralda Lind Tartu 14.04 76
Marta Ehrlich Pärnu 15.04 82
Aila Utsu-Püttsepp Peedu 16.04 41
Helju Aav  Tartu 17.04 79
Viive Terav Luke 19.04 72
Koit Viigipuu Melliste 21.04 48
Endla Tamm Meeri 23.04 81
Tiina Ööpik Tartu 23.04 51

Malle Kuiv Nõo 24.04 79
Vello Napseppa Tartu 24.04 52
Marju Arras Tallinn 25.04 65
Ragne Metsamägi Viljandi 30.04 27

MAI 2013
Ave Kütt  Meeri 01.05 29
Karl Kruuse Nõo 02.05 26
Marina Karro Nõo 04.05 57
Marike Tolmats Nõo 05.05 22
Ruth Veidenbaum Jõgeva 08.05 38
Maimu Piir Nõo 10.05 99
Anne Joosepson Nõo 12.05 51
Marju Raud Meeri 12.05 67
Juta Sannamees Nõo 12.05 50
Tõnis Otsa Tartu 15.05 81
Toivo Põld Peedu 15.05 57
Lea Kuimets Põlva 19.05 82
Olev Sannamees Nõo 19.05 52
Janno Kütt Meeri 20.05 26
Maarja Oja          Barcelona 20.05 29
Marta-Johanna Viks Luke 20.05 100
Viivi Soonvald Meeri 22.05 75
Ülo Tõnnis Tartu 24.051 82
Kaido Kubri Nõo 28.05 33
Linda Trummal Tartu 29.05 40
Marianne Viljamaa Nõo 29.05 85


