Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu

Tallinna Kalju Baptistikogudus
PÕHIKIRI
I peatükk
Üldsätted
§ 1 Koguduse nimi on Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna
Kalju Baptistikogudus (edaspidi Kogudus), lühendatult Tallinna Kalju Baptistikogudus.
§ 2 Koguduse asukoht on Tallinnas.
§ 3 Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament.
§ 4 Kogudus on usuline ühendus, kuhu kuuluvad vabatahtlikult ühinenud liikmed, kes on
omaks võtnud Koguduse õpetusliku aluse, usuvad Kolmainu Jumalasse, on läbi elanud
vaimuliku uussünni, on usus ristitud ning järgivad oma elus Jeesust Kristust ja kannavad
edasi kristlikku evangeeliumi.
§ 5 Oma tegevuses juhindub Kogudus Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Koguduse põhikirjast.
Koguduse põhikirjas sätestamata juhtudel juhindub Kogudus Eesti EKB Koguduste Liidu
põhikirjast.
§ 6 Koguduse tegevuse eesmärgid ja abinõud nende saavutamiseks on:
1) Kolmainu Jumala austamine;
2) Piibli õpetuse levitamine ja evangeeliumi kuulutamine;
• misjonitöö
• uute koguduste rajamine
• kõigile koguduse mõjupiirkonnas olevatele inimestele võimaluse andmine
evangeeliumi vastuvõtmiseks
• vaimulike talituste läbiviimine ühiskondlikes asutustes ja usklike palvel nende
kodus
3) liikmete ja pooldajate vaimulik kasvatamine;
• Piibli tundmaõppimine
• Piibli tõdede ellu rakendamine
• iga liikme teenimistööle rakendamine vastavalt tema kutsumusele ja
vaimuandidele
• stipendiumite jagamine
4) kogukonna teenimine;
• hoolekanne
• heategevus
• kristlikule õpetusele tuginevate püsiväärtuste kaitsmine ja edendamine ühiskonnas.
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5) koostöö arendamine teiste koguduste, konfessioonide ja usuliste ühendustega kodu- ja
välismaal;
6) Koguduse liikmete usuliste õiguste esindamine ja kaitse.

II peatükk
Koguduse liikmed, nende õigused ja kohustused
§ 7 Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult
uuestisündinud ja usus ristitud inimesi. Koguduse liikme elu ja usulised tõekspidamised
peavad vastama Koguduse põhimõtetele.
§ 8 Nooremad kui 15-aastased võivad kuuluda Kogudusse oma vanemate või eestkostja loal.
§ 9 Koguduse liikmeks vastu võtmise otsustab Koguduse vanematekogu.
§ 10 Teistest kogudustest üle tulevaid liikmeid võetakse vastu isikliku usutunnistuse ja
endisest kogudusest saadud kirjaliku tunnistuse alusel.
§ 11 Koguduse liikmel on kohustus:
1) elada ja töötada evangeeliumi õpetuse kohaselt ning olla nii usus kui käitumises
eeskujuks kaasinimestele;
2) arvestada oma vaimulikus elus ja tegevuses Koguduse vaimulike, vanematekogu ja
üldkoosoleku otsuseid, soovitusi, nõuandeid ja manitsusi;
3) järgida Koguduse põhikirja;
4) toetada Kogudust võimaluste piires vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete
vahenditega.
§ 12 Koguduse liikmel on õigus:
1) valida ja olla valitud Koguduse juhtiv- ja tööorganitesse, revisjonikomisjoni ning
ametiisikuks, kui ta on teovõimeline ja vähemalt 18 aastane;
2) osa võtta Koguduse üldkoosolekust hääleõigusega;
3) pöörduda suusõnaliselt või kirjalikult Koguduse juhtiv- ja tööorganite poole oma
ettepanekutega, soovidega ja saada teavet Koguduse õpetust ja tegevust puudutavates
küsimustes;
4) lahkuda Kogudusest, teatades enne oma otsusest kirjalikult Koguduse
vanematekogule.
§ 13 Piibli põhimõtteid või Koguduse põhikirja rikkunud või eiranud või Koguduse tööst
kauemat aega eemal olnud liige võidakse kustutada vanematekogu 2/3 häälteenamusega
vastuvõetud otsuse alusel Koguduse liikmete nimekirjast. Koguduse vanematekogu teatab
väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest kirjalikus vormis.
§ 14 Kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele Kogudusest lahkumisel
ega ka muudel juhtudel.
III peatükk
Koguduse vaimulikud talitused ja vaimulikud
§ 15 Koguduse vaimulikud talitused on jumalateenistus, ristimine, Koguduse liikmeks
õnnistamine, palvetamine võidmisega, püha õhtusöömaaeg, kihlus, laulatus, laste
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õnnistamine, pühitsustalitused, matus, vaimulikuks ordineerimine, pastori, diakoni,
diakonissi, jutlustaja ja nende abide ametisse õnnistamine.
§ 16 Koguduse vaimulikud on:
1) pastorid;
2) diakonid ja diakonissid.
IV peatükk
Koguduse juhtivorganid
§ 17 Koguduse juhtivorganid on:
1) üldkoosolek;
2) juhatus ehk vanematekogu;
3) pastorid;
4) tööharu-juhtide kogu.
V peatükk
Koguduse üldkoosolek
§ 18 Koguduse kõrgeim juhtivorgan on üldkoosolek. Üldkoosolek kutsutakse vanematekogu
poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek kutsutakse vanematekogu poolt
kokku ka siis, kui seda põhjendatud nõudmisel soovib pastor või vähemalt üks kümnendik
(1/10) Koguduse liikmetest.
§ 19 Üldkoosoleku kokkukutsumise aeg ja päevakord teatatakse Koguduse liikmetele
vähemalt 14 päeva enne koosolekut kirjalikult või vähemalt kahel jumalateenistusel
suusõnaliselt. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust.
§ 20 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul
osalenud või esindatud hääleõigusliku liikme; pastori(te), diakonite ja diakonisside
valimisel ning Koguduse põhikirja vastuvõtmisel ja muutmisel on vajalik vähemalt 2/3
poolthäälte olemasolu. Koguduse vaimulikud, vanematekogu ja revisjonikomisjon
valitakse salajasel hääletamisel. Üldkoosoleku otsusega võidakse ka muid küsimusi
otsustada salajasel hääletamisel.
§ 21 Koguduse üldkoosolek:
1) kinnitab pastori, vanematekogu ja revisjonikomisjoni aruanded;
2) kinnitab majandusaasta aruande ja eelarve;
3) kinnitab Koguduse põhikirja ja selle muudatused, sealhulgas eesmärgi muudatused;
4) valib ja vabastab vanematekogu ettepanekul Koguduse vaimulikud;
5) valib vanematekogu ja revisjonikomisjoni;
6) vajadusel otsustab Koguduse arengut ning usu- ja majanduselu puudutavad muud
küsimused;
7) otsustab kuulumise Eesti EKB Koguduste Liitu ja teistesse organisatsioonidesse ning
nendest väljaastumise;
8) otsustab Kogudusele kuuluvate kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade koormamise
piiratud asjaõigustega ning kinnisasjade ja ehitiste kui vallasasjade võõrandamise
küsimused;
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9) otsustab kinnis- ja vallasvara kasutamise, ehitus- ja kapitaalremondi üldised suunad;
10) otsustab Koguduse tegevuse lõpetamise ja määrab likvideerimiskomisjoni.
§ 22 Koguduse üldkoosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja
protokollija allkirjadega.

VI peatükk
Vanematekogu
§ 23 Koguduse vanematekogu on seitsme- kuni kümneliikmeline. Vanematekogu valitakse
kolmeks aastaks üldkoosoleku poolt koguduse liikmeist, kes on olnud koguduses
vähemalt kaks aastat. Koguduse pastorid on vanematekogu liikmed ametikoha järgi.
Vanematekogu esimees ja aseesimees võivad esindada Kogudust kõigis õigustoimingutes
üksinda, ülejäänud vanematekogu liikmed üheskoos.
§ 24 Vanematekogu jagab omavahel tööülesandeid, valides oma liikmete hulgast esimehe ja
aseesimehe, kelleks ei või olla Koguduse pastor.
§ 25 Vanematekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole vanematekogu liikmetest.
Vanematekogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poolte vanematekogu
koosolekul osalevatest liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku
juhataja hääl. Salajane hääletamine viiakse läbi vähemalt ühe vanematekogu liikme
nõudmisel.
§ 26 Vanematekogu ülesanded on:
1) Koguduse juhtimine ja esindamine;
2) palgaliste töötajate, vabatahtlike töötegijate ja tööharujuhtide tööle määramine ja töölt
vabastamine;
3) Koguduse raamatupidamise korraldamine ning selle kontrolli tagamine;
4) Koguduse liikmete arvestuse pidamine;
§ 27 Vanematekogu otsustab Koguduse sümboolika kasutamise korra.
§ 28 Vanematekogu liikmetel on sõnaõigus kõikidel Koguduse tööorganite koosolekutel.
§ 29 Vanematekogu koosolekud protokollitakse ja kinnitatakse koosoleku juhataja ja
protokollija allkirjadega.
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VII peatükk
Koguduse pastor, diakonid ja diakonissid
§ 30 Koguduse pastor valitakse viieks aastaks üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel ja ta
peab saama vähemalt 2/3 poolthääli koosolekust osa võtnud ja esindatud Koguduse
liikmete arvust. Pastori kandidaadi esitab Koguduse vanematekogu, kes eelnevalt
kooskõlastab selle Eesti EKB Koguduste Liidu vanematekoguga. Pastori kandidaadi
vanuse soovitav ülempiir on 65 aastat.
§ 31 Koguduse pastor:
1) on Koguduse vaimuliku töö juht;
2) viib läbi vaimulikke talitusi ning juhib ja koordineerib diakonite ja diakonisside tööd;
3) on Koguduse vanematekogu liige;
4) suunab Koguduse juhtiv- ja tööorganite tegevust; vastutab juhtiv- ja tööorganite töö
vaimuliku taseme eest; juhib tööharujuhtide kogu;
5) esitab üldkoosolekule aruande Koguduse tegevusest;
6) annab oma tööst jooksvalt aru vanematekogule.
§ 32 Koguduse diakonid ja diakonissid valitakse tähtajatult üldkoosoleku poolt salajasel
hääletamisel ja nad peavad saama vähemalt 2/3 poolthääli koosolekust osa võtnud ja
esindatud Koguduse liikmete arvust. Diakonite ja diakonisside kandidaadid esitab
Koguduse vanematekogu.
§ 33 Diakonid vabastatakse ametist vanematekogu ettepanekul üldkoosoleku otsusega.
§ 34 Koguduse diakonid ja diakonissid viivad läbi vaimulikke talitusi pastori volitusel.

VIII peatükk
Tööharujuhtide kogu
§ 35 Tööharujuhtide kogu nimetatakse vähemalt üks kord aastas vanematekogu poolt.
Pastorid, vanematekogu esimees ja vanematekogu aseesimees kuuluvad tööharujuhtide
kogusse ameti poolest.
§ 36 Tööharujuhtide kogu juhivad pastorid.
§ 37 Tööharujuhtide kogu juhtimisvaldkondadeks on:
1) koguduse töögraafik;
2) koguduse tööharud ja nende töö koordineerimine.
IX peatükk
Revisjonikomisjon
§ 38 Koguduse üldkoosolek valib kolmeks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni
Koguduse finants-majandusliku tegevuse ja asjaajamise kontrollimiseks.
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§ 39 Koguduse revisjonikomisjon:
1) valib oma liikmete seast esimehe;
2) on töö- ja otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks liiget; revisjonikomisjoni
esimehe ülesandel võib igal ajal kontrollida Koguduse kassat ning raamatupidamist;
3) kontrollib vähemalt üks kord aastas vanematekogu finants-majanduslikku tegevust,
asjaajamist ja ressursside kasutamise vastavust õigusaktidele, Koguduse
juhtivorganite otsustele ja kinnitatud eelarvele;
4) koostab kontrollimise tulemuste põhjal akti, mille esitab koos tehtud järelduste ja
ettepanekutega Koguduse vanematekogule;
5) esitab üldkoosolekule aruande revisjonikomisjoni tööst ja revideerimise tulemustest.
§ 40 Revisjonikomisjoni liikmed ei või olla samaaegselt vanematekogu liikmed.
Vanematekogu koosolekutest võivad nad osa võtta sõnaõigusega.
§ 41 Revisjonikomisjon võib revideerimisele abiks kutsuda vastava ala spetsialisti.
X peatükk
Koguduse omand
§ 42 Koguduse omand võib olla vara, mis on vajalik põhikirjast tulenevate ülesannete
täitmiseks. Koguduse sissetulekud on:
1) vabatahtlikud annetused, kingitused ja pärandused ning muu tagastamatu toetus;
2) sissetulekud vara üürimisest, rentimisest, laenutamisest jne;
3) sissetulekud kirjanduse väljaandmisest ja müügist;
4) sissetulekud Kogudusele kuuluva vara müügist;
5) sissetulekud ürituste korraldamisest;
6) muud seaduslikud laekumised.
§ 43

Koguduse vara kasutatakse Koguduse põhikirjalise tegevuse tagamiseks.
X1 peatükk
Koguduse majandusaasta

431Koguduse majandusaasta on 1. juulist kuni 30. juunini.
XI peatükk
Koguduse tegevuse lõpetamine
§ 44 Koguduse likvideerimise otsustab Koguduse üldkoosolek, kui selle poolt hääletab üle
2/3 koosolekul osalenud ja esindatud liikmetest. Üldkoosolek annab likvideerimise
teostamise ülesande selleks valitud likvideerimiskomisjonile. Likvideerimisel
võlausaldajate nõuete rahuldamisest ülejäänud Koguduse vara läheb üle Eesti EKB
Koguduste Liidule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Koguduse üldkoosolekul 17.06.2007
Juhatuse liikmed:

