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Pauluse Kiri
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse koguduse kuukiri
Jumalateenistused
Pühapäeviti kell 10:00.
6. jaan kell 10 kolmekuningapäev
Ülekanded jumalateenistusest on
Pereraadios ja Youtube keskkonnas.
Kirikus on avatud kaks mängutuba,
kus on võimalik jumalateenistust
jälgida ekraani ja kõlarite abil.

Koguduse elu
nädala sees
Piiblitunnid kolmapäeviti kell 17
alates 27. jaanuarist.
Taize palvused neljapäeviti 17.30
Noorteõhtud – reedeti kell 19.
Leerikool alustab tööd 1. märtsil,
tunnid on esmaspäeviti kell 18.
Kooriproovid jätkuvad veebruaris.
Kantselei, kirik ja kolumbaarium on
avatud E-R 10-17, L 10-14, P 9-10,
telefon 5550 6363.
Liikmeannetusi saab teha kantseleis
või ülekandega. Arve nr: EE282200
221005105336, saaja: EELK Tartu
Pauluse kogudus.
Raamatupood on avatud:
E-R 10-18, L 10-14 ja P 11.30-12.00.
Supiköök E-L 11-13.
.

Pühapäevakool
Laupäeviti kell 11 (alates 16. jaan):
2 – 4 aastased (Eleri Luhamets)
5 – 6 aastased (Ruth Parman)
I – II klass (Kaie Henno ja Kaja Tarto)
III – V klass (Anu Seppa ja Heli Lätt)
VI – VIII klass (Katrin Burman)

Kontsert
T. 19. jaanuaril kell 19 Vanemuise
Sümfooniaorkestri aasta alguse
kontsert. Dirigent Martin Sildos.
Solistid: Karmen Puis ja Kadri Palu.
Kontserdil on publikupiirang. Tasuta
pileteid saab Vanemuise kodulehelt
või kassast. Kontserdil on võimalus
teha annetus Vanemuise fondi.

Sakus pühitseti kirik
Toomapäeval, 21. detsembril kell 15
pühitses peapiiskop Urmas Viilma
vastvalminud Saku Toomase kiriku.
Täpselt samal kellaajal ilmus taevalaotusele Saturni ja Jupiteri ühendus.
See ühendus on harvaesinev ning jäi
ka sel korral Sakus pilvise ilma tõttu
nägemata, kuid teadmine Jõulutähe
ilmumisest oli olemas. Arvatakse, et
just Saturni ja Jupiteri ühendus võis
olla see, mida hommikumaa targad
nägid, kui nad teele asusid ja Jeesuse
Petlemma sõimest leidsid. Olgu ka
Saku Pähklimäele ehitatud kirik justkui täheks, mis rahva Jeesuse juurde
juhatab.
Oma kiriku ehitamisest on Saku elanikud juba ammu unistanud ja selle
pärast palju palvetanud. Alates 1994.

aastast on Hageri kogudus pidanud
Sakus jumalateenistusi. Iseseisev
kogudus asutati 2. veebruaril 2013.
Väike ja amortiseerunud palvemaja
jäi kasvavale kogudusele kitsaks.
Saku kiriku projekteerisid Juhan Põld
ja Kristiina Renter. Ehitus algas 2019.
aasta aprillis. Lõunapoolne katus on
üleni kaetud päikesepaneelidega, mis
toodavad maaküttele vajaliku elektri.
Aastal 2020 olid Saku ja Tartu Pauluse teineteisele eestpalvekogudused.
Kuna koroonaviiruse leviku tõttu on
praegu keelatud rahvarohked üritused, tuli ka Saku kiriku pühitsemisel
piirata osavõtjate arvu.
Viimati pühitseti EELKs päris uus
kirik Viimsis aastal 2007. Praegu on
ehitus pooleli Mustamäel ja Jõgeval.

Jõgeval pühitseti
torn enne kirikut

Aino-Liisa Petolai

Neljandal advendil, 20. detsembril
pühitses peapiiskop Urmas Viilma
Jõgeva kiriku torni. Kiriku ehitus on
veel ees. Ebahariliku järjekorra tingis
nõukogude ajal kiriku krundile rajatud veetorn, mille kogudus nüüd esimese osana kirikust kasutusele võtab.

Aino-Liisa Petolai oli armastatud
pühapäevakooli õpetaja ja naiskoori
laulja. Ta osales ka Pauluse lastehoiu
töös ja oli koguduse nõukogu liige.
Veel mõni päev enne surma kinnitas
ta valmisolekut uuesti kandideerimiseks, aga Issandal olid teised plaanid.
Aastatel 1992 – 1997 oli ta koguduse
juhatuse liige. Lisaks oli ta siis Tartu
praostkonna sekretär. Intervjuu AinoLiisaga ilmus 2012. aasta juulikuus
koguduse kuukirjas „Pauluse Kiri”.

Piibliringid
E. 4. jaanuar kell 15.30 (Liive)
P. 10. jaanuar kell 11.45 (Juta)
E. 11. jaanuar kell 15.30 (Liive)
T. 12. jaanuar kell 17.00 (Merike)
R. 15. jaanuar kell 17.00 (Aino)
E. 18. jaanuar kell 15.30 (Liive)
P. 24. jaanuar kell 11.45 (Juta)
E. 25. jaanuar kell 15.30 (Liive)
T. 26. jaanuar kell 17.00 (Merike)
R. 29. jaanuar kell 17.00 (Aino)
E. 1. veebruar kell 15.30 (Liive)
P. 7. veebruar kell 11.45 (Juta)
T. 9. veebruar kell 17.00 (Merike)
R. 12. jaanuar kell 17.00 (Aino)

(26. XII 1950 – 22. XII 2020)

UUDISED / NÕUKOGU KANDIDAADID
Eestpalvekogudus

Pauluse lastehoid 10

Kuukiri 10-aastane

Tartu Pauluse ja Kose kogudus on
aastaks 2021 loositud teineteisele
eestpalvekogudusks.
187 annetajaliikmega Kose kogudus
on üks Harjumaa vanemaid. Esimene
kirik ehitati seal 1230. aasta paiku.
Pikka ajalugu tutvustab pastoraadis
muuseum-arhiiv-raamatukogu.
Kose kogudust teenib õpetaja Kerstin
Kask. Tegutsevad laulukoor, pasunakoor ja laste lauluring.

Täpselt 10 aasta eest, 3. jaanuaril
2011 avas uksed Pauluse lastehoid.
Tiibhoone kolmas korrus oli esialgu
mõeldud muuks otstarbeks. Lasteaia
või -hoiu avamise mõte sündis alles
2008. aasta augustis. Ehitusprojekt
valmis jaanuariks 2009 ja tiibhoone
ümberehitus algas 1. novembril 2009.
Lastehoiu tööd koordineerib StellaMary Pahmar. 10 aastat on ametis
olnud ka Airike Plink ja Heleri Plink.

Pühapäeval, 2. jaanuaril 2011. a.
ilmus esimene „Pauluse Kiri”.
Kuukirja väljaandmise mõtte algatas
koguduse liige Liina Raju. Teoks sai
see koos Kristjan Luhametsa ja Fred
Rajuga. Taolisi väljaandeid on Tartu
Pauluse koguduses ilmunud ka varem: aastail 1937 – 1939 ilmus „Tartu
Pauluse II kog. teataja“, 1941 – 1944
noorte ajakiri „Risti Valgus” ja 1998
– 1999 noorte leht „Sajas Lammas”.

Valimised 31. jaanuarist – 7. veebruarini 2021
Koguduse täiskogu valib neljaks aastaks
uue 30-liikmelise nõukogu. Täiskogu
koosolek algab pühapäeval ja lõpeb
pühapäeval pärast jumalateenistust
Pauluse kirikus.
Hääleõigus on kõigil Tartu Pauluse koguduse ristitud ja leeritatud liikmetel, kes on
2020. ja/või 2021. aastal käinud armulaual
ning teinud liikmeannetuse. Igal valijal on
võimalik 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 41 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 järgneva nelja aasta
jooksul lahkub mõni liige nõukogust,
arvatakse häälte arvult järgmine asendusliige automaatselt nõukogu liikmeks.

Katrin Aller (45)
muusikapedagoog
koguduse organist

Merce Antons (65)
arveldaja
koguduse aednik

Siim Barkala (23)
üliõpilane
vöörmünder

Terje Elias (43)
lihahügieeni dotsent, PhD

Katrin Ennok (58)
geograafia õpetaja

Raul Ertmann (52)
ohtlike jäätmete vastuvõtja,
vöörmünder

Kaie Henno (50)
tööline

Anna Humal (49)
koguduse organist
ja koorijuht

Priit Humal (50)
ettevõtja

NÕUKOGU KANDIDAADID

Kalle Kepler (61)
meditsiinifüüsika dotsent,
PhD; vöörmünder

Ragne Kepler (58)
tõlkija

Ivo Kirsiaed (40)
ehitusinsener

Kristel Kivisild (40)
Kõrva-, nina- ja kurguarst

Tarmo Laaniste (49)
Kaitseliidu Jõgeva maleva
pealik, kolonelleitnant

Mare Laur (64)
vandeadvokaat

Ülla Linnamägi (58)
neuroloogia arst-õppejõud,
PhD

Talis Mölder (41)
treener
vöörmünder

Maike Otsing (57)
klaveriõpetaja

Heli Panksepp (74)
koguduse kantselei töötaja

Silvi Pihu (70)
õmbleja

Koit Pindmaa (63)
ettevõtja

Angela Ploomi (47)
taimetervise teadur, PhD

Olev Põld (64)
kullassepp

Meeli Pärtelpoeg (55)
raadioajakirjanik

Liina Raju (40)
kommunikatsioonispetsialist

NÕUKOGU KANDIDAADID

Külli Raudsepp (53)
kosmeetik

Andreas Rehi (26)
üliõpilane

Katariina Rehi (24)
üliõpilane

Hedi Reima (40)
justiitsministeeriumi
nõunik

Pirjo Roots (40)
SA Tartu Pauluse kirik ja
pühapäevakooli juhataja

Tiiu Saupõld (41)
koduperenaine

Anu Seppa (41)
lasteaia õpetaja abi,
pühapäevakooli õpetaja

Marika Švedko (57)
koguduse lastehoiu õpetaja

Helvi Teigar (63)
kutseõpetaja

Maksim Tubin (38)
autoremondiluksepp,
vöörmünder

Toivo Unt (67)
haldur

Merike Uudam (74)
OÜ Pauluse Raamatupood
juhataja

Aino Varul (77)
vältimatu sotsiaalabi jagaja

Nelli Vassila (35)
hingehoidja

Diana Veeret (57)
müügispetsialist

Peatoimetaja: Kristjan Luhamets e-post: kristjan.luhamets@eelk.ee
Toimetaja: Marek Roots e-post: marek.roots@eelk.ee

Ervin Vilson (62)
ettevõtja, MD

EELK Tartu Pauluse kogudus
Riia 27, Tartu. www.eelk.ee/tartu.pauluse

