
Hiiumaa Kristliku Misjonikoguduse
PÕHIKIRI

 1. ÜLDSÄTTED

 1.1 Kogudus on kristlik organisatsioon, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel isikud, kes on 
omaks võtnud koguduse tõekspidamised.

 1.2 Kogudus tegutseb Piibli Vana ja Uue Testamendi ning käesoleva põhikirja alusel, 
põhiseaduse ja teiste õigusaktide raames ning kasutab kõiki õigusi, mida põhiseadus ja
teised õigusaktid ühiskondlikele organisatsioonidele annavad.

 1.3 Koguduse nimi on Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus (edaspidi: Kogudus), asukohaga 
Kärdla, Kopli 5.

 2. TEGEVUSE EESMÄRK JA ÕPETUSLIK  ALUS

 2.1 Koguduse õpetuse aluseks on Piibli Vana ja Uus Testament.
 2.2 Kogudus juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Sellele on rajatud koguduse 

juhtide ja koguduse liikmete tegevus.

 2.3 Koguduse tegevuse eesmärgid 
 2.3.1 Levitada Piibli õpetust ja kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest.
 2.3.2 Arendada oma liikmeid ja pooldajaid Piibli õpetuse tundmises ja vaimus; taotleda 

kristliku elu ja kõlbluse kasvu; ühendada ja kasvatada kristlasi evangeeliumi alusel.
 2.3.3 Soodustada liikmetevahelist osadust ühenduse ja sõpruse arendamiseks.
 2.3.4 Rahuldada oma liikmete ja pooldajate vaimulikke vajadusi.
 2.3.5 Arendada koostööd teiste kogudustega ja olla kontaktis erinevate kristlike 

konfessioonidega ning usuorganisatsioonidega Eestis ja välisriikides.
 2.3.6 Kohalikku kogukonda liitev ja ülesehitav teenimine, lähtuvalt kristlikest põhimõtetest
 2.3.7 Ühiskonna teenimine erinevate valdkondade ja sidustamise kaudu, sh kultuur, meedia, 

heategevus, rehabilitatsioon, haridus, noorsootöö, hoolekanne, lastetöö, grupitöö.

 2.4 Tegevused eesmärkide saavutamiseks

 2.4.1 Jumala Sõna kuulutamine ja õpetamine jumalateenistuste, koosolekute, konverentside,
armastussöömaaegade, piibliseminaride, piiblikoolide, pühapäevakoolide, 
osadusgruppide, kontsertide, spordiürituste jms korraldamise ja läbiviimise kaudu, nii 
koguduses kui väljaspool kogudust.

 2.4.2 Vaimulike talituste läbiviimine koguduses ja väljaspool kogudust.
 2.4.3 Laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine, piiblikoolide, huvialaringide, 

seminaride, suvekoolide ja laagrite korraldamise ja läbiviimise kaudu.
 2.4.4 Koguduse liikmete ja teiste asjast huvitatute evangelisatsiooni, enesetäiendamis-, 

muusika-, hoolekande- ja heategevusalase ühise tegevuse organiseerimine ja 
arendamine.

 2.4.5 Koguduseliikmete ja teiste inimeste vaheliste kontaktide ja ühistegevuse arendamine 
üldinimlike ülesannete täitmiseks ühiskonnas; korjanduste, ühistööde ja programmide 
läbiviimine.

 2.4.6 Kirjanduse, audio- ja videomaterjalide kirjastamine ja levitamine.
 2.4.7 Heategevusliku tegevuse, hoolekande- ja rehabilitatsioonitöö korraldamine, vastavate 

asutuste rajamine ja tegevuse toetamine.
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 2.4.8 Misjonitöö arendamine.
 2.4.9 Meedia kasutamine evangeelse sõnumi edastamiseks.
 2.4.10 Ühisürituste korraldamine ja toitlustamise organiseerimine.
 2.4.11 Koguduse tööpunktide ja uute koguduste rajamine.

 3. VAIMULIKUD TALITUSED

 3.1 Teenistusvormid on: jumalateenistus, konverents, seminar, laager, koosolek ja 
kontsert.

 3.2 Koguduse vaimulikud talitused on ristimine, leivamurdmine, laulatustalitus, 
matusetalitus, vaimulike ja töötegijate ordineerimine, piht, jumalateenistus, 
eriotstarbelised koosolekud, evangeelne-, halastus- ja hoolekandetöö, erinevad 
pühitsemise ja õnnistamise talitused ja muud vaimulikud talitused (ka laste- ja 
noortetöö kõigi selle vormidega), eestpalvetamine, hingehoid, kurjade vaimude 
väljaajamine, haigete eest palvetamine.

 3.3 Koguduse vaimulikke talitusi võib läbi viia isik, kellel on vastavad õigused, mis on 
määratletud koguduse kodukorraga.

 4. KOGUDUSE JUHTIMINE

 4.1 Koguduse juhtimisorganid on Üldkoosolek, Juhatus ja Pastor

 5. KOGUDUSE LIIKMED

 5.1 Koguduse liikmed on vähemalt 15 aastat vanad oma usuliste veendumuste alusel 
kogudusega liitunud füüsilised isikud, kes on läbi elanud vaimuliku uuestisünni, 
ristitud ja kelle tahe on elada vastavalt Piibli õpetusele. Alla 15 aastaste laste puhul on 
vajalik lapsevanema või eestkostja luba kogudusega liitumiseks. 

 5.2 Koguduse liige võib kogudusest välja astuda, esitades avalduse koguduse pastorile.

 5.3 Koguduse liige ei vastuta koguduse võlgade ega kogudus liikmete võlgade eest. 
Koguduse liikme väljaastumisel või väljaarvamisel kogudusest ei tagastata tema poolt 
kogudusele annetatud raha või muid materiaalseid väärtusi.

 5.4 Koguduse liikmed ei või samaaegselt kuuluda teiste koguduste liikmeskonda.

 5.5 Tahtlikult ja teadlikult Piibli põhimõtteid ja/või koguduse põhikirja rikkunud või 
eiranud liikmed, kes eiravad korralekutsumist või ei võta koguduse tööst osa üle 
kolme aasta, kustutatakse koguduse nimekirjast juhatuse otsuse alusel ja neile 
teatatakse sellest kirjalikult.

 5.6 Koguduse liikme õigused

 5.6.1 Kõigil teovõimelistel vähemalt 18-aastastel koguduse liikmetel on õigus valida ja olla 
valitav koguduse juhtiv- ja tööorganitesse.

 5.6.2 Saada informatsiooni koguduse tegevuse kohta.

 5.6.3 Koguduse pastori  loal korraldada jumalateenistusi ja vaimulikke talitusi, v.a. 
ordineerimine.

 5.6.4 Osaleda koguduse vaimulikel talitustel.

 5.6.5 Koguduse liikmel on õigus kogudusest välja astuda kirjaliku sooviavalduse alusel.

 5.6.6 Osa võtta koguduse üldkoosolekust hääleõigusega.

 5.6.7 Kirjalikult volitada teist koguduse liiget end esindama üldkoosolekul.
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 5.6.8 Koguduse liige võib volitada enda asemel kirjalikult teist koguduseliiget hääletama 
tema eest üldkoosoleku otsuste juures. 

 5.6.9 Pöörduda suuliselt või kirjalikult koguduse juhtiv- või tööorganite poole oma 
ettepanekutega, soovidega ja saada teavet koguduse õpetust ja tegevust puudutavates 
küsimustes.

 5.7 Koguduse liikme kohustused

 5.7.1 Elada ja töötada evangeeliumi õpetuse kohaselt ning olla usuelus, käitumises ja 
ausameelsuses eeskujuks kaasinimestele.

 5.7.2 Järgida koguduse põhikirja.

 5.7.3 Arvestada oma vaimulikus tegevuses koguduse vaimulike, juhatuse ja üldkoosoleku 
otsuseid ja soovitusi.

 5.7.4 Toetada kogudust võimaluste piires vabatahtlike rahaliste ja muude materiaalsete 
vahenditega, kusjuures kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele.

 5.7.5 Käituda ja elada vastavalt Piibli õpetusele ning alluda koguduse korrale.

 5.7.6 Mitte kahjustada tahtlikult koguduse mainet.

 6. KOGUDUSE VAIMULIKUD

 6.1 Koguduse vaimulikud on  diakon, abipastor ja pastor.

 7. KOGUDUSE ÜLDKOOSOLEK

 7.1 Koguduse kõrgeim juhtimisorgan on koguduse üldkoosolek.

 7.2 Üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas

 7.3 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku pastori, juhatuse või vähemalt 1/3 
koguduse liikmete nõudmisel

 7.4 Koguduse üldkoosoleku toimingud

 7.4.1 Kinnitada pastor salajasel hääletamisel lihthäälteenamusega, määramata tähtajaks.

 7.4.2 Kuulata ära pastori ja juhatuse esitatud aruanded.

 7.4.3 Kinnitada või lükata tagasi pastori poolt esitatud juhatuse liikmete kandidaadid.

 7.4.4 Kinnitada majandusaasta aruanne.

 7.4.5 Kinnitada koguduse põhikiri ja selle muudatused. Põhikirja muutused võetakse vastu, 
kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või  nende 
esindajatest

 7.4.6 Kinnitada koguduse vaimulik ja majanduslik plaan eelolevaks aastaks.

 7.4.7 Valida ja kinnitada revident

 7.4.8 Otsustada koguduse liitumine teiste usuliste organisatsioonidega või nendest 
väljaastumine. 

 7.4.9 Määrata likvideerimiskomisjon ja otsustada koguduse tegevuse lõpetamine.
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 7.4.10 Teavitada koguduse liikmeid 15 päeva enne üldkoosolekut vähemalt kahel 
pühapäevasel jumalateenistusel, koguduse üldkoosoleku kokkukutsumise ajast ja 
päevakorrast.

 7.4.11 Valida ja kinnitada Isikud ametisse kandidaadi nõusolekul ja salajasel hääletamisel.

 7.4.12 Koguduse liikmetel on üldkoosolekul õigus avaldada ettepanekuid, nõuandeid, 
soovitusi koguduse pastorile ja juhatusele kõigis koguduse tööd puudutavates 
küsimustes.

 7.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust. Otsused võetakse vastu
lihthäälteenamusega avalikul hääletamisel.

 7.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui see on kokku kutsutud põhikirja alusel.

 8. KOGUDUSE PASTOR.

 8.1 Pastori kandidaadi esitab juhatus üldkoosolekule kinnitamiseks.

 8.2 Pastor on koguduse vaimulik juht, jälgib vaimulike talituste korda ja toimetab 
vaimulikke talitusi.

 8.3 Juhul, kui koguduses on rohkem pastoreid, siis on juhtimismudeliks  pastor ja 
abipastorid.

 8.4 Pastor vastutab, et kogudus tegutseb vastavalt Piibli õpetusele, koguduse 
usutunnistusele ja põhikirjale.

 8.5 Pastor esindab kogudust. 

 8.6 Kandidaadi nõusolekul esitab juhatus üldkoosolekule pastori kandidaadi ametisse 
kinnitamiseks.

 8.7 Pastor juhatab koosolekuid või volitab tema äraoleku ajal kirjalikult või suuliselt  
kedagi teist seda tegema.

 8.8 Pastor esitab avalduse omal soovil ametist lahkumiseks juhatusele minimaalselt üks 
kuu ette ning teeb igakülgset koostööd teenistuse üleandmiseks. Pastori ametivolitused
lõppevad tema avalduse alusel tehtud juhatuse otsusega, millest teavitatakse kogudust.

 8.9 Pastor esitab juhatusele koguduse vaimuliku elu korraldamisega seotud ettepanekud.

 8.10 Pastor esitab üldkoosolekule aruande koguduse vaimulikust tegevusest

 8.11 Koguduse pastori äraolekul juhib koguduse tööd koguduse juhatus või pastori poolt 
määratud asendaja. 

 8.12 Pastori puudumisel määratakse juhatuse kirjaliku otsusega  ametisse ajutine pastori 
kohusetäitja.

 8.13 Pastoril ja teistel koguduse vaimulikel on õigus vaimulike talituste läbiviimisel kanda 
vastavat ametiriietust, mille vorm määratakse kodukorras.

 8.14 Vajadusel toetavad pastorit koguduse töö korraldamisel ordineeritud diakonid ja 
abipastorid, kes on ametisse kinnitatud koguduse kodukorra alusel.

 9. KOGUDUSE JUHATUS

 9.1 Juhatus koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) koguduse liikmest, kes kinnitatakse 
ametisse pastori valikul üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks.

 9.2 Juhatuse esimeheks on koguduse pastor või pastori soovil, mõni teine juhatuse liige.
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 9.3 Võtab vastu uusi liikmeid ja arvab liikmeid kogudusest välja.

 9.4 Kinnitab koguduse tegevusplaanid vaimuliku, haldus- ja majanduselu küsimustes.

 9.5 Kinnitab koguduse eelarve projekti.

 9.6 Kutsub kokku ja viib läbi üldkoosoleku.

 9.7 Korraldab ja juhib koguduse vaimulikku tööd (piiblikool, pühapäevakool, muusikatöö 
jne.)

 9.8 Korraldab ja juhib koguduse majandus- ja halduselu.

 9.9 Kinnitab palgaliste töötajate ja vabatahtlike töötegijate tööle määramise ja töölt 
vabastamise.

 9.10 Peab arvestust koguduseliikmete üle.

 9.11 Korraldab ja tagab kontrolli koguduse raamatupidamise üle.

 9.12 Korraldab koguduse rahaliste vahendite jm varade kasutamist ning kontrolli nende 
arvelduse üle.

 9.13 Määrab, kellel juhatuse liikmetest on õigus esindada kogudust õigustoimingutes.

 9.14 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise  
korral otsustab hääletustulemuse pastori hääl.

 9.15 Juhatuse koosolekuid kutsub kokku ja juhatab juhatuse esimees. Esimehe puudumisel 
juhatab koosolekut juhatuse poolt valitud juhataja.

 9.16 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

 9.17 Koguduse juhatus võib vajadusel ellu kutsuda allasutusi ja ühendusi, mis võivad olla 
juriidilised isikud. Allasutuste juhid, juhatuste liikmed kinnitatakse ja vabastatakse 
koguduse juhatuse otsusega.

 9.18 Kogudust võivad tehingute tegemisel esindada pastor ning pastori ettepanekul juhatuse
liikmed kas üksinda või mitmekesi koos, vastavalt koguduse üldkoosoleku poolt 
kehtestatavale koguduse esindamise korrale. Juhatuse liikmed ja esindusõiguse 
erisused kantakse vastavalt üldkoosoleku otsusele usuliste ühenduste registrisse.

 10. REVIDEERIMINE

 10.1 Revident valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks (3) aastaks
 10.2 Revident ei tohi kuuluda koguduse juhatusse ega olla koguduse raamatupidaja
 10.3 Revident esitab koguduse korralisele üldkoosolekule aruande, mis sisaldab 

majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni tulemusi.

 11. FINANTSMAJANDUSLIK TEGEVUS

 11.1 Koguduse valduses ja kasutuses on põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalik kinnis-
ning vallasvara, mis jaguneb põhi- ja käibevahenditeks ning kajastub bilansis. 
Vahendid tekivad füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, pärandustest, kingitustest,
regulaarsetel teenistustel ja erakorralistel üritustel kogutud korjandustest, eri- ja 
sihtfondidest ning muudest laekumistest nii Eestist kui välismaalt. Annetatud vahendid
võivad olla ka mitterahalised.

 11.2 Kogudusel on samuti õigus põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks juhatuse otsusel

 11.2.1 Arendada majandustegevust.
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 11.2.2 Omada, osta, müüa, võõrandada, annetada, kinkida, rentida ning anda tasuta 
kasutamiseks oma bilansis olevaid materiaalseid väärtusi.

 11.2.3 Välja anda stipendiume.

 11.3 Koguduse vara käsutamise üle otsustab juhatus, kes on varaliselt vastutav finants- ja 
majandustegevuse eest. 

 11.4 Kogudus ei vastuta oma varaga liitunud ühenduste võlgade eest, ka ei vastuta liitunud 
ühendused  oma varaga koguduse võlgade eest.

 12. KOGUDUSE TEGEVUSE LÕPETAMINE

 12.1.1 Koguduse tegevuse lõpetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 koguduse liikmete kohalolek
koguduse üldkoosolekul. Otsus võetakse vastu salajasel hääletamisel ¾ 
häälteenamusega.

 12.1.2 Koguduse üldkoosolek määrab likvideerimiskomisjoni.

 12.2 Koguduse vara üleandmise pärast koguduse likvideerimist otsustab 
likvideerimiskomisjon vastavuses kehtiva seadusandlusega..

 12.3 Koguduse põhikirjaline tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusel.
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