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3. jaanuaril helisevad 
kirikute kellad

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid 
Vabadussõjas relvad. Lõppes 402 päeva 
kestnud vaenutegevus. Kuu aega hiljem 
allkirjastasid Tartus rahulepingu Eesti 
Vabariigi ja Nõukogude Venemaa 
esindajad. Meie riik kaotas sõjas 6275 
inimest, neist 3588 lahingutegevuses, 
kuid ilma võiduta Vabadussõjas poleks 
tänasel päeval Eesti riiki ja rahvast.

Jumalateenistused
Igal pühapäeval kell 10. 

Peale selle: 

R.  6. jaan. kell 10 kolmekuningapäev.
R. 13. jaan kell 18 alliansspalvenädala 
            oikumeeniline jumalateenistus.

Piiblitunnid – kolmapäeviti kell 17 
(alates 1. veebruarist 2017). 

Taize palvused – neljapäeviti 17.30.

Noorteõhtud – reedeti kell 19.
27. jaanuaril kell 19.30 korraldavad 
Pauluse ja Maarja koguduse noored 
ühise noorte jumalateenistuse Pauluse 
kiriku krüptis. Info: Robert Bunder. 
3.–5. veebruaril on Põltsamaal taas 
kirikunoorte talvepäevad. Tule kaasa!  

Leerikool alustab tööd 6. märtsil 
2017, tunnid on esmaspäeviti kell 18. 

Piibliringid:
E.   2. jaan kell 17.00 (Liive)
E.   9. jaan kell 17.00 (Liive)
R. 13. jaan kell 18.00 (Aino)
E. 16. jaan kell 17.00 (Liive)
P.  22. jaan kell 11.45 (Juta)
E. 23. jaan kell 17.00 (Liive)
R. 27. jaan kell 18.00 (Aino)
E. 30. jaan kell 17.00 (Liive)
P.    5. veebr kell 11.45 (Juta)
E.   6. veebr kell 17.00 (Liive)
R. 10. veebr kell 18.00 (Aino)
 

Kantselei on avatud E-L 10-14, P 9-10, 
tel 7 420 258; tartu.pauluse@eelk.ee

Liikmeannetusi saab teha koguduse
kantseleis või pangaülekandega.
Saaja: EELK Tartu Pauluse kogudus
Arveldusarve Ee282200221005105336
Summa on annetaja otsustada. 

Kirik ja kolumbaarium on avatud 
E-R 10-17, L 10-14, P 9-12.
 

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

Kooriproovid
Kammerkoor teisipäeviti kell 18.15. 
Naiskoor kolmapäeviti kell 18.15.
Lastekoor laupäeviti kell 10.00. 
Noorteansambel reedeti kell 18.00. 

Pühapäevakool
Tunnid toimuvad laupäeviti kell 11.00: 
    2 – 4 aastased (Kai Kikkas)
    5 – 6 aastased (Aino-Liisa Petolai)
     I – II klass (Riina Org 
                          ja Annely Tubin)
    III – V klass (Anu Seppa 
                          ja Auli Marta Humal)
    VI – VIII klass (Katrin Luhamets)

Kell 12.30: kooliealiste laste kunstiring
    alates 4. märtsist 2017 (Liive Koppel)

Arhitektuuri auhind 
Tartu Pauluse kirikule

Harald Tammur 100– 
5. jaanuaril on mälestupalvus Tartu 
Pauluse koguduse endise õpetaja Harald 
Tammuri haual. Kogunemine kell 16 
Raadi surnuaia peaväravas.

9. detsembril 2016 kuulutati välja Eesti 
Kultuurkapitali, Eesti Arhitektide 
Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu 
ja Eesti Sisearhitektide Liidu aastapree-
miate laureaadid kokku 15 kategoorias. 
Eesti Kultuurkapitali Arhitektuuri 
Sihtkapitali peapreemia pälvis Tartu 
Pauluse kiriku restaureerimisprojekt, 
mille autoriteks on Merja Nieminen, 
Kari Järvinen ja Markku Norsi. 

„Žürii poolehoid määrata Tartu Pauluse 
kirikule kõrge tunnustus oli üksmeelne. 
Autorite töö õnnestumise lätted 
peituvad Eliel Saarineni loomingu 
sügavas tundmises, suures respektis 
ajaloolise algmaterjali vastu ning 
oskuses mõelda samal ajal tänapäeva-
selt,“ ütles Kultuurkapitali Arhitektuuri 
Sihtkapitali esimees Eero Jürgenson. 
„Tähelepanu väärib eelnevate uuringu-
te maht ja töö detailidega. On teostatud 
ja edasi arendatud mitmeid E. Saarise 
lahendusi, mis kiriku ehitamise segastel 
ning murrangulistel aastatel 1917-1919 
jäid realiseerimata. Seoses katedraali 

uste avamisega on Tartu linna lisandu-
nud üks suurepäraste akustiliste oma-
dustega kontserdisaal. Jumalakoja maa-
aluse osa avamine ja kaasamine avalik-
ku kasutusse annab võimaluse kogeda 
võimsate maakivist ja tellistest vormide 
kooskõla. Terviktulemus on meie kul-
tuuri jaoks märgilise tähendusega, see 
on ühe väärika hoone taassünd koos de-
tailideni läbitunnetatud interjööridega.“

Pärast pühtsemist 12. septembril 2015 
on Tartu Pauluse kiriku renoveerimist 
tunnustatud mitmete auhindadega: 
Muinsuskaitseamet andis esimese koha 
kategoorias „hästi restaureeritud mäles-
tised", SA Lõuna-Eesti Turism nimetas 
Pauluse kiriku Lõuna-Eesti parimaks 
turismiobjektiks ning Eesti Ehitus-
ettevõtjate Liit tunnustas töödejuhataja 
Peeter Vooveret aasta ehitaja tiitliga. 
Pauluse kiriku taastamine valiti ka Tartu 
linna aasta teo konkursil kümne parema 
hulka ja üle-eestilise aasta kultuuriteo 
nominentide sekka.  



NÕUKOGU KANDIDAADID

Hele Angerjärv (64)
kauaaegne koolijuht

Merle Aruoja (59)
koguduse kantselei töötaja

Lembit Auväärt (76)
jurist, PhD

Ruta Barkala (54)
tööline

Siim Barkala (19)
õpilane; vöörmünder

Robert Bunder (18)
õpilane; 
koguduse noortejuht

Terje Elias (39)
lihahügieeni dotsent, PhD

Katrin Ennok (54)
geograafia õpetaja

Raul Ertmann (48)
keskkonnaohtlike jäätmete 
vastuvõtja; vöörmünder

Anna Humal (45)
koguduse organist 
ja koorijuht

Priit Humal (46)
ettevõtja

Kalle Kepler (57)
meditsiinifüüsika vanem-
teadur, PhD; vöörmünder

Ragne Kepler (54)
tõlkija

Koguduse nõukogu valimine 8.  15. jaanuaril 2017–

Koguduse täiskogu valib neljaks aastaks 
uue 30-liikmelise nõukogu. Täiskogu koos-
olek algab pühapäeval ja lõpeb pühapäeval 
pärast jumalateenistust Pauluse kirikus.  
 

Hääleõigus on kõigil Tartu Pauluse koguduse 
ristitud ja leeritatud liikmetel, kes on 2016. 
ja/või 2017. aastal käinud armulaual ning 
teinud liikmeannetuse. Igal valijal on võima-
lik anda hääl kuni viie kandidaadi poolt. Kes 
kirjutab sedelile vähem kui viis nime, selle 
sedel kehtib ja arvesse lähevad kõik hääled, 
kes aga kirjutab sedelile rohkem kui viis nime, 

selle sedel loetakse kehtetuks. Ühe kandidaadi 
poolt ei saa anda mitut häält. Kui sedelil on 
sama nimi kirjutatud mitu korda, loetakse see 
üheks hääleks. Üles on seatud 45 kandidaati. 
Neist 30 enam hääli saanut moodustavad uue 
nõukogu. Ülejäänute seast loetakse kõik need, 
kes on saanud vähemalt ühe hääle, nõukogu 
asendusliikmeteks. See tähendab, et kui järg-
neva nelja aasta jooksul lahkub mõni liige 
nõukogust, arvatakse häälte arvult järgmine 
asendusliige automaatselt nõukogu liikmeks. 



NÕUKOGU KANDIDAADID

Kai Kikkas (47)
lasteaia direktor; 
pühapäevakooli õpetaja

Katariina Kisand (20)
arstiteaduse üliõpilane

Kaidu Kontkar (43)
ehitusinsener

Taimi Kosso (58)
koguduse diakooniatöötaja

Andrus Leomar (57)
lukksepp

Enn Liba (70)
kauaaegne koolijuht

Ülla Linnamägi (54)
arst-õppejõud, PhD

Külliki Lääne (53)
proviisor; sihtasutuse Tartu
Pauluse Kirik juhataja

Peeter Lääne (53)
psühhiaater

Ants-Johannes Martin (70)
zooloog, PhD; vöörmünder

Kadrin Meremäe (36)
piimahügieeni dotsent, PhD

Talis Mölder (37)
treener

Aili Nahksep (70)
koguduse administraator

Maike Otsing (53)
klaveriõpetaja

Stella-Mary Pahmar (41)
koguduse lastehoiu juhataja

Heli Panksepp (70)
koguduse kantselei töötaja



NÕUKOGU KANDIDAADID

Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee 
Toimetaja: Liina Raju e-post: raju.liina@gmail.com 
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Aino-Liisa Petolai (66)
pühapäevakooli õpetaja

Koit Pindmaa (59)
ettevõtja

Viljar Puusepp (38)
ettevõtja

Olev Põld (60)
kullassepp

Hedi Reima (36)
riigiametnik

Sven Sander (50)
meditsiinitehnik; 
vöörmünder

Alli Selliov (64)
klaveriõpetaja; 
koguduse organist

Anu Seppa (37)
lasteaiaõpetaja abi; 
pühapäevakooli õpetaja

Maret Sikk (72)
raamatupidaja

Marika Švedko (53)
koguduse lastehoiu õpetaja

Timo Švedko (29)
koguduse lastehoiu õpetaja; 
usuteaduse üliõpilane

Helvi Teigar (59)
kutseõpetaja

Maksim Tubin (34)
autoremondilukksepp; 
vöörmünder

Merike Uudam (70)
koguduse raamatupoe 
juhataja

Aino Varul (73)
kirikuteenija

Ervin Vilson (58)
ettevõtja, MD


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

