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Pauluse lastehoid saab 5-aastaseks
10. jaanuari jumalateenistusel jagab 
Tartu Pauluse lastehoid kogudusega 
oma rõõmu viiendast sünnipäevast. 

Viiel päeval nädalas, esmaspäevast 
reedeni hommikul poole kaheksast 
õhtul kella kuueni on lastehoiu uksed 
avatud. 35 last on jaotatud vanuse järgi 
kolme rühma: „Joona” rühm kuni 2-
aastastele, „Miika” rühm 2- kuni 3- 
aastastele ja „Luuka” rühm 3- kuni 7- 
aastastele). Õuemängudeks on aiaga 
piiratud mänguväljak, mis asub kiriku 
taga. Esimest korda avas lastehoid 
uksed 3. jaanuaril 2011. 

„Otsus avada lastehoid sündis viimasel 
hetkel,” tunnistab Joel Luhamets täna. 
Kiriku tiibhoone kolmandale korrusele 
oli kavandatud taaskasutuskeskus. Siis 
aga astusid ühel päeval kiriku uksest 
sisse kolm kena inimest, kes pakkusid 
välja lastehoiu rajamise mõtte. 

2008. aasta august hakkas lõpule 
jõudma, mõne nädala pärast algasid 
kiriku keldris ehitustööd ja koguduse 
juhatus palus ruttu arhitektide abi, et 
välja selgitada, kas lastehoiu rajamine 
on võimalik. Saanud positiivse vastuse, 
tegi koguduse juhatus 20. oktoobril 
2008 otsuse rajada kiriku tiibhoone 
kolmandale korrusele lastehoid. 
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Pauluse kiriku ehitamine on saanud rohkelt tunnustusi

Seitse aastat väldanud ehitustöö jõudis 
Pauluse kirikus lõpule, kui 12. septembril 
2015 pühitses peapiiskop Urmas Viilma 
põhjalikult renoveeritud pühakoja. Suur 
töö on pälvinud palju kiidusõnu: 

16. oktoobril tunnustas Muinsuskaitse-
amet Tartu Pauluse kiriku renoveerimist 
tiitliga Hästi restaureeritud mälestis. 

30. oktoobril anti Viljandis üle tiitel 
Kultuuri tegu 2015, mille nomi-
nentide hulka arvati ka Pauluse kirik. 

8. detsembril tunnistati Lõuna-Eesti 
Turismikonverentsil Jääaja Keskuses 

Foto: Rein Toom

Jaanuaris 2009 oli lastehoiu projekt 
valmis. Aasta lõpul algas ehitustöö, mis 
2010. aastal lõpule jõudis.  

Suure töö lastehoiu käivitamisel tegid 
Pia Hanslep ja Stella Mary Pahmar. 
Stella juhatab lastehoidu ka praegu.

Suureks väljakutseks on olnud parimate 
töötajate leidmine. Lastehoidu võib 

konkursi EHE Lõuna-Eesti Parim 
turismiobjekt 2015 võitjaks Tartu 
Pauluse kirik. Tartu abilinnapea Kajar 
Lember sõnas, et Pauluse kiriku 
valimine parimaks objektiks on oluline 
kogu Tartule ning kindlasti on tegemist 
väga sümboolse hoonega, mis ootab 
külastajaid nii Eestist kui ka väljast-
poolt.

16. detsembril andis Eesti Ehitus-
ettevõtjate Liit Aasta ehitaja tiitli AS 
Nodrecon projektijuht Peeter Vooverele, 
kelle juhtimisel rekonstrueeriti Tartu 

Pauluse kirik. Ajakiri EhitusEST 
kinnitab, et „asjatundliku tellija, 
nõudliku arhitekti ning kogenud ehitaja 
koostööst sündinud tulemus hiilgab 
kvaliteedi ja autentsusega.”  

29. detsembril kuulutati välja Tartu 
linnavalitsuse ja ajalehe Postimees 
ühise konkursi Aasta tegu 2015 võitja. 
Aasta teoks hääletasid tartlased Ihaste 
silla ja idaringtee teise etapi ehitamise. 
Enim hääli kogunute seas oli ka Pauluse 
kirik, mis peaauhinna võitis aastal 
1999, kui kirikul valmis tornikiiver. 

tulla küll iga laps, kuid töötajatele seab 
kogudus kõrged nõudmised. See, et 
tegu on kristliku lastehoiuga, väljendub 
eelkõige kasvatajate ja õpetajate ees-
kujus ja hoiakutes. Nii rõõmustavad ka 
lapsevanemad meie lastehoiu töötajate 
üle, kes täidavad oma ülesandeid 
kohusetundlikult ja suure armastusega.  
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Anu Seppa: Jumal on
Anu Seppa on meie koguduses juba 
mitmeid aastaid pühapäevakooli 
õpe ta ja  n ing  mõnda  aega  ka 
piibliringi juht. Anu innustab lapsi 
pühapäevakoolis oma lahkuse ja 
sõbralikkusega.

Palun räägi kõigepealt natuke 
endast. Milline on su pere?

Olen sündinud ja kasvanud Valgas, 
kuigi minu vanemate juured on Lääne-
Virumaal. Minu isa on töötanud arstina 
ja ema on olnud ametnik. Minu 
perekond ei ole kristlik. Oleme küll alati 
jõule pidanud, kuid lapsena koos 
vanematega kirikusse minemist ma ei 
mäleta. Koos vanematega olen kirikus 
käinud täiskasvanuna. Mäletan, et 
lapsena viis mind kord kirikusse 
vanaema.

kokku mitmete kristlastega. Ühegi 
kogudusega ma aga ei liitunud. Kui 
2001. aastal olid New Yorgis traagilised 
sündmused, sain aru, et ilma Jumalata 
edasi minna ei saa. Tekkis mõte, et 
peaksin laskma ennast ristida. 

Millised on olnud kõige olulisemad 
kogemused sinu usuelus?

Olen Jumalat rohkem hakanud otsima 
siis, kui on olnud keerulisem aeg. Kui 
mu isa oli 2011. aastal insuldiga haiglas, 
siis pani see mind rohkem Jumala peale 
mõtlema. Arvan, et on oluline lugeda 
Piiblit ja püüda selle järgi elada. Jumal 
on aga see, kes mind muudab ja tähtis on 
lasta tal end muuta.

Mis tõi Sind Pauluse kirikusse?

Ülikooliõpingute ajal  erinevate 
inimestega suheldes soovitati mul 
endale Piibel osta. Sain teada, et Piibleid 

Millega sa tegeled? Milline on su 
haridus?

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti 
keele erialal. Magistrikraad on jäänud 
kahjuks praegu pooleli, sest lõputöö on 
kaitsmata. Töötan Oskar Lutsu maja-
muuseumis kuraatorina. See on üsna 
mitmekülgne töö – tuleb tutvustada nii 
kirjanik Oskar Lutsu pärandit kui ka 
teisi kirjanikke ja nende loomingut nii 
lastele kui täiskasvanutele ning 
tegeleda muuseumi kogu uurimise ja 
täiendamisega. 

Kuidas sa jõudsid Jumala juurde?

Sellist väga kindlat ja selget hetke ma ei 
oska välja tuua. Kui põhikoolis õppisin, 
tulid kord meile kooli kristlased, kes 
rääkisid Jeesusest. Sellel päeval 
uskusin, et Jeesus on olemas ja ta on 
hea. Tõsisemalt puutusin usuga kokku 
siis, kui tulin Tartusse õppima. Puutusin 
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müüakse Pauluse kiriku juures. Käisin 
siis Piiblit ostmas ja mäletan, et küsisin 
Heli Panksepalt, mida peab tegema, et 
saada koguduse liikmeks. Koguduses 
oli lähiajal algamas leerikool ja 
otsustasingi tulla leeri. Leerikooli 
kokkusaamised olid minu jaoks hetked, 
kus ma kogesin rahu. Niimoodi mind 
2001. aastal Pauluse koguduses ristiti. 
Pärast seda oli kahjuks aegu, kus ma ei 
võtnud jumalateenistustest osa, aga 
Jumal on olnud armuline.

Kuidas sai sinust pühapäevakooli 
õpetaja?

Pühapäevakooli õpetaja olen olnud 
alates 2009. aastast. Kui see ettepanek 
tehti, siis palvetasin, et Jumal kuidagi 
näitaks, mida teha. Jalutasin natuke 
hiljem kaubamaja eest mööda ja seal oli 
üks mees, kes pakkus väikese laua taga 
raamatuid. Läksin algul temast mööda, 
aga mind kuidagi tõmbas sinna laua 
juurde tagasi. Ta andis mulle ühe 
raamatu, kus oli juttu sellest, mida on 
lastel vajalik teada Piiblist, Jumalast, 
patust, Jeesusest jne. See juhtum oli 
minu jaoks nagu kinnitus, nii et julgesin 
seda otsust teha.

Mida see töö sulle annab?

See annab võimaluse anda oma panus, 
et lapsed saaksid kuulda Jumalast, 
Tema sõnast ning võiksid õppida Teda 

rohkem tundma. On tore, et saan 
tegutseda koos lastega ja koos nendega 
õppida kristlasena elama. 

Õpetad 3.,  4.  ja 5. klassi lapsi. Mis on 
selles vanuses lastega töötades 
keeruline ja mis tore?

On tore, et lastele meeldib tegutseda ja 
uurida. Keeruline on see, et alati ei oska 
võib-olla olla lastele piiblilugude 
avastamisel nii heaks toeks, kui tahaks.

Miks peaksid lapsed pühapäeva-
koolis käima?

Pühapäevakool annab võimaluse koos 
uurida Piiblit, samas tekitab see ka 
kirikuskäimise harjumuse ning lastel on 
võimalus olla osaduses. 

Mis on kõige olulisem, mida lapsed 
pühapäevakoolis peaksid õppima?

Neid asju on mitmeid, aga võib-olla see, 
et Piibel on raamat, kus me saame 
juhatust ja abi igaks olukorraks. 
Kindlasti on oluline palve. Jumal on 
meie looja ja meie elu on Tema käes. 
Meil on vaja arvestada Jumalaga. 
Samas on pühapäevakool koht, kus 
saame üksteist toetada ja kuulata ning 
arvestada üksteisega. 

Milline näeb välja üks pühapäeva-
kooli tund?

Tavaliselt me alustame ja lõpetame 
pühapäevakooli tunni oma rühmas 

palvega. Igas tunnis jutustame ja 
uurime piiblilugu, vestleme sellel 
teemal, õpime kuldsalmi Piiblist, 
täidame töövihikut ja laulame. Samuti 
me mängime ja meisterdame, kuid 
lähtume siis eelkõige tunni teemast.

Millised tegevused lastele kõige 
rohkem meeldivad? 

Arvan, et lapsed on erinevad. Mõnele 
meeldib rohkem midagi oma kätega 
valmis teha, mõnele asjade üle arutada. 
Oluline on koos teha ja üksteist aidata.

Millal ja kuidas sai sinust piibliringi 
juht?

Jätkan selle aasta sügisest noorte 
täiskasvanute piibliringiga, mida 
alustas 2014. aastal Katrin Luhamets ja 
millest võtsin osa. See piibliring on 
mõeldud 20.  ja  30.  e luaastates 
täiskasvanutele.

Milliste teemadega tegelete sinu 
juhitud piibliringis?

Uurime Pauluse kirja roomlastele ja 
vaatame selle juurde Osvald Tärgi 
„Rooma kirja seletust”. Tegelikult 
vaatame Tärgi seletust Piiblile juurde 
koos Terje Eliasega vaheldumisi. 
Praegu oleme jõudnud Rooma kirja 
lugemisega 11. peatüki juurde. Nii et 
kõik huvilised on Piiblit avastama 
oodatud. 

see, kes mind muudab

Teisel jõulupühal ordineeriti Tiit Maasikmäe diakoniks
Teise jõulupüha jumalateenistusel 
26. detsembril ordineeris piiskop Joel 
Luhamets diakoniks Tartu Pauluse 
koguduse liikme Tiit Maasikmäe.

Assistentideks olid Tartu praost Ants 
Tooming ja Valga praost Vallo Ehasalu. 
Jumalateenistusel teenis kaasa õpetaja 
Kristjan Luhamets, orelil Anna Humal 
ja soololauludega Atlan Karp ning Tiidu 
abikaasa Katrin Karelson-Maasikmäe. 

Kiriku põhikirja kohaselt on diakon 
koguduse õpetaja abiline. Seni on Tiit 
abiks olnud eriti Kursi koguduses, kuid 
on kaasa teeninud ka kodukoguduses 
Tartu Pauluses. Alates sügisest on ta 
kaplani ametis Tartu vanglas ning 
diakonina ootab teda Jõgeva kogudus.

Eriline oli sündmus ka Joel Luhametsa 
jaoks, kellele oli see piiskopina esimene 
ordinatsioonitalitus. 
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Kirikunoorte 
talvepäevad 
Põltsamaal

Jumalateenistused
10. jaanuar kell 17 – oikumeeniline 
 jumalateenistus.  

17. jaanuar kell 10. 
24. jaanuar kell 10. 
31. jaanuar kell 10. 
7. veebruar kell 10.
 
Uus leerikool alustab tööd 
29. veebruaril 2016. a. kell 18.00. 
Leeripüha on nelipühal, 15. mail 2016. 

5. – 7. veebruarini on kõik noored alates 
14. eluaastast oodatud Põltsamaale 
kirikunoorte talvepäevadele, mida 
korraldab EELK Põltsamaa kogudus. 

Lähem info päevakava ja korralduslike 
küsimuste kohta on leitav interneti 
leheküljel talvepaevad.allikal.com või 
noorteõhtutel Pauluse kirikus.

Tartlastel palume osalemise soovist 
teada anda Kristjan Luhametsale, kes 
korraldab ühist sõitu Põltsamaale. 

Pühakirja tutvustav internetilehekülg 
Bible toolbox on nüüd ka eesti keeles

http://bibletoolbox.net/et

Soome luterliku evangeeliumiühenduse 
SLEY loodud internetilehekülg on 
mõeldud abiks neile, kes otsivad elavat 
Jumalat, kellest Piibel tunnistab, 
igatsevad tuge oma usuelu üles-
ehitamiseks või soovivad ristiusu 
põhitõdesid paremini tundma õppida. 

Seni olid materjalid avaldatud kuues 
keeles, nüüd on vabatahtlikud kristlased 
asunud lehekülje sisu tõlkima ka eesti 
keelde. 

Pühapäevakool
Tunnid toimuvad laupäeviti. 

Kell 10.00: 2– 4 aastased (Kai Kikkas)  

Kell 11.00: 
    2– 4 aastased (Anna Humal)
    5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)
    I – II klass (Riina Org)
    III – V klass (Anu Seppa 
                          ja Auli Marta Humal)
    VI – VIII klass (Katrin Luhamets)

Kell 12.30: kunstiring (Liive Koppel).

Pühapäeval, 7. veebruaril kell 17 on 
Pauluse kirikus Sõna ja muusika õhtu. 
Muusikat teeb Tallinna Toomkoguduse 
ansambel. Sissepääs on tasuta.
 

Katedraali ansambel kasvas välja 
Sõna ja muusika õhtu saatensamblist, 
alustades oma tegevust 2014. aasta 
alguses. Ansambli initsiaator ja juht on 
Toomkoguduses töötav Soome misjo-
när Tommi Nikki. Ansamblil on kuus 
liiget: Raul Arras (basskitarr), Karvin 
Lillepea (trummid), Kristiina Lillepea 
(laul), Ahti Bachblum (klaver, laul), 
Tommi Nikki (kitarr, basskitarr) ja Eva-
Liisa Luhamets (flööt, laul). 

Ansambli lood on seatud suures osas 
Tommi Nikki poolt, kusjuures lõpliku 
kuju on need saanud proovides. 

Kontsert

Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17. 

Taize palvused – neljapäeviti 17.30.

Noorteõhtud – reedeti kell 19 (välja 
arvatud 5. veebruaril, kui sõidame 
koos noortepäevadele Põltsamaale). 

Leeritunnid – esmaspäeviti kell 18.

Piibliringid:
P.   10. jaanuar kell 11.45 (Juta)
E.  11. jaanuar kell 17.00 (Liive)
R.  15. jaanuar kell 18.00 (Aino)
E.  18. jaanuar kell 17.00 (Liive)
N.  21. jaanuar kell 18.30 (Anu)
P.   24. jaanuar kell 11.45 (Juta)
E.  25. jaanuar kell 17.00 (Liive)
R.  29. jaanuar kell 18.00 (Aino)
E.   1. veebruar kell 17.00 (Liive)
N.  4. veebruar kell 18.30 (Anu)
P.   7. veebruar kell 11.45 (Juta)
 

Raamatupood on avatud E-R 10-18, 
L 10-14 ja P 11.30-12.00. 

Supiköök on avatud E-R 11-13 ja L 
10-12:30

Koguduse elu 
nädala sees

Ristimisi oli 142.

Leeriõnnistuse sai 102 inimest.

Laulatati 25 paari. 

Maeti 183 lahkunut.   

Tõlgitud materjalide hulgas on leitavad 
hulk vastuseid elu suurtele küsimustele 
ja piibliõppe materjale. Lisaks on 
lehekülje kaudu leitavad ka luterliku 
kiriku õpetust avavad materjalid. 

Soome luterlik evangeeliumiühendus 
on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
partner Eestis tehtavas misjonitöös. 
Näiteks mõne aasta eest olid SLEY 
töötegijatena Tartu Pauluse koguduses 
ametis misjonärid Sakari Seppälä ja 
Riikka Lautamo-Seppälä. 

Tartu Pauluses 2015:

Katedraali ansambel


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

