
HKMK KODUKORD 

 1 ÜLDSÄTTED

 1.1 Hiiumaa Kristliku Misjonikoguduse (HKMK) kodukord sätestab HKMKs lisaks põhikirjale 
muud reguleerimist vajavad korrad.

 1.2 Kodukorra eesmärk on toetada HKMK eesmärkide elluviimist.

 1.3 Kodukord kehtib kõikidele HKMK juhtidele ja liikmetele.

 1.4 Kodukord on kättesaadav HKMK kodulehel www.misjonikogudus.com

 2 USUTUNNISTUS

 2.1 Usutunnistus rajaneb õpetuse alusel Piibli Vanas ja Uues Testamendis.(lisa 1)

 2.2 Usutunnistus sisaldab järgmisi teemasid: Piibel, kolmainsus, lunastaja, Püha Vaim, patt, 
päästmine, kirik, ametid, vaimulikud talitused, kristlik tunnistus, Jeesuse taastulemine, 
Apostellik usutunnistus.(lisa 1.)

 3 KOGUDUSE LIIKMETE NIMEKIRJA PIDAMISE KORD

 3.1 Koguduse liikmete arvestust peetakse põhikirja alusel.

 3.2 Peale juhatuse positiivset otsust liige kogudusse vastu võtta, õnnistatakse ta kogudusse 
kätepealepanemisega vaimuliku poolt.

 3.3 Koguduse liikmete nimekiri sisaldab liikme eesnime/eesnimed, perekonnanime, isikukoodi 
või sünniaega, aadressi, kontakt andmeid (e-post, telefon, vms) ja registreerimise kuupäeva.

 3.4 Koguduse liikmete nimekiri on konfidentsiaalne ja seda kolmandatele isikutele ei väljastata 
ning kasutatakse vaid koguduse töö huvides.

 3.5 Koguduse liikmete nimekiri ei ole avalik ning säilitatakse andmebaasides paroolidega 
kaitstult.

 3.6 Koguduse liige saab pastorilt kirjaliku kinnituse tema kandmisest/kustutamisest koguduse 
liikmete nimekirja/nimekirjast.

 4 KOGUDUST JUHTIVATE KOOSOLEKUTE LÄBIVIIMISE, PÄEVAKORRA JA 
PROTOKOLLIMISE KORD

 4.1 Kogudust juhtivateks koosolekuteks (koosolek) on üldkoosolek ja juhatusekoosolek, mis 
toimuvad HKMK põhikirja alusel.

 4.2 HKMK üldkoosolek ja juhatusekoosolek on HKMK juhtimise peamised töövormid.

 4.3 Koosoleku juhataja valmistab ette koosoleku päevakorra ja avalikustab selle osalejatele koos
materjalidega piisava etteteatamisajaga, et osaleja saaks teha ettepanekuid, täiendusi, 
muudatusi ja end päevakorra punktidega kurssi viia.

 4.4 Koosoleku algul valitakse protokollija ja kinnitatakse päevakord.



 4.5 Juhul kui pastor ei osale hääletusel, kuid liikmete hääletustulemused jagunevad võrdselt siis 
osutub kaalukeeleks koosoleku juhi hääl.

 4.6 Isikuvalimiste korral on hääletus salajane, isikute järjekorda sedelil ei tähtsustata. Muude 
küsimuste salajase hääletamise korral on sedeli sõnastus koosolekul juhatuse liikmete poolt 
kokku lepitud.

 4.7 Päevakord on koosoleku töö aluseks. Koosoleku juhataja alustab pärast päevakorra 
kinnitamist päevakorra punktide menetlemist. Päevakorra punkti menetlemine tähendab 
ettekannet, arutelu küsimuste ja sõnavõttude vormis ja otsuse tegemist.

 4.8 Protokollile kantakse protokolli number, koguduse üldandmed, koosoleku toimumise aeg ja 
koht, osalejad, päevakord, arutelu kokkuvõtted ja otsused.

 4.9 Protokollija võib koosolekut salvestada vaid protokolli korrektse koostamise eesmärgil. 
Salvestist ei säilitata.

 4.10 Liikme nõudmisel tuleb protokolli kanda tema seisukoht või hääletusotsus päevakorra 
küsimuses.

 4.11 Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid ei ole avalikud 
ning säilitatakse andmebaasides paroolidega kaitstult. Protokollid on kättesaadavad 
koguduse liikmetele juhatuse liikmete kaudu.

 5 TUNNUSTAMINE

 5.1 Kogudus austab ja tunnustab oma kõiki liikmeid 

 5.2 Koguduse töötegijad teavitavad tulevastest kogudusega seotud tegemistest ja sündmustest 
kõiki koguduse liikmeid. Kõik koguduse liikmed on kutsutud ja oodatud nende sihtrühmale 
mõeldud üritusele.

 



lisa 1.

Koguduse õpetuslik alus ja usutunnistus

PIIBEL: me usume, et Piibel, nagu see on algselt antud, on veatu, täielikult inspireeritud ja 
eksimatu Jumala Sõna ning kõrgeim ja lõplik autoriteet kõigis usu ja käitumise küsimustes.

KOLMAINSUS: me usume, et Jumal eksisteerib võrdselt ja igavesti kolmes isikus – Isa, Poeg ja 
Püha Vaim – ning et need kolm on üks Jumal, suveräänne loomises, hoolimises ja lunastuses.

LUNASTAJA: me usume tõelist ja õiget Jumalat, meie Issandat Jeesust Kristust, Tema neitsist 
sündimist, Tema tõelist ja täielikku inimloomust, Tema patuta elu, Tema autoriteetset õpetust, Tema 
asendus- ja lepitusohvrit valatud vere läbi, Tema ihu ülestõusmist, Tema ülesminemist Isa paremale 
käele, Tema taevast eestkostet ja Tema teist tulemist, mil Ta tuleb järele oma Kogudusele.

PÜHA VAIM: me usume Jumalat Püha Vaimu, kes lähtub Isast ja Pojast, ning Tema töö vajalikkust 
patu hukkamõistmisel, meeleparandusel, taastamisel ja pühitsemisel ning et usklikule on tõotatud 
vägi Kristuse annina Püha Vaimuga ristimise kaudu koos kaasnevate tunnustähtedega. Läbi selle 
väe on usklik volitatud teenima nii vaimulikuna kui ilmikuna koguduses.

PATT: me usume kõikide inimeste universaalset patusust alates pattulangemisest, mis lahutab 
inimese Jumalast.

PÄÄSTMINE: me usume pääste vajalikkust pöördumisel Jumala poole ja Issandasse Jeesusesse 
Kristusesse uskumise vajalikkust, mille läbi patune on armu saanud ja Jumala silmis õigeks 
mõistetud. See õigeksmõistmine on tulnud Jumala armu tõttu Kristuse lepitustöö läbi, vastu võetud 
üksnes usu kaudu ning selle tunnistuseks on Vaimu viljad ja püha elu.

KIRIK: me usume kõigi Kristusesse uskujate vaimset ühtsust ja preesterkonda, mis moodustab 
Koguduse, Kristuse ihu.

AMETID: me usume ametitesse, mida Kristus on seadnud oma koguduses, ja mitmesuguste Püha 
Vaimu andide praegust toimimist Uue Testamendi kohaselt.

VAIMULIKUD TALITUSED: me usume kristlaste veeristimist kuulekuses Kristuse käsule ja 
Kristuse surma mälestamist armulaual kuni Tema tagasitulekuni.

KRISTLIK TUNNISTUS: me usume, et evangeelium on vastus terve inimkonna vajadustele ja et 
Kogudus on seetõttu kutsutud kuulutama evangeeliumi kogu maailmale ning tegutsema tervendus- 
ja vabastusametis inimkonna vaimsete ja füüsiliste vajaduste täitmiseks.

JEESUSE TAASTULEMINE: me usume Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku, füüsilist ja nähtavat 
taastulemist, et valitseda väes ja aus.

APOSTELLIK USUTUNNISTUS: Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa 
Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast 
Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja 
maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, 
istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, Sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute
üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude 
andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.
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