
EELK Tallinna  Püha Vaimu Koguduse 2015. aasta Sõnaline Aruanne  
 

I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs 

Suurem osa koguduse liikmeid elab väljaspool Tallinna vanalinna, Tallinna erinevates 
linnaosades ja linna naabervaldades.  Koguduse liikmed on väga erineva taustaga.   

Lisaks „Koguja“ süsteemile, milles hoitakse koguduseliikmete andmeid, on kogudusel 
kaheksas kartoteegis: 1) aktiivsed liikmed, 2) eelmisel aastal passiivsete nimekirja paigutatud, 
3)aastatetagused passiivsed liikmed, 4) vana kartoteegi passiivsed liikmed, 5) kogudusest 
lahkunud ning surnud liikmed, 6) Läti Kolmainu osakoguduseliikmed (abiõpetaja em. Valdek 
Johansoni hooldada), 7) Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduseliikmed, 8) Sakariase 
osakoguduseliikmed (abiõpetaja Tiiu Hermati hooldada). Veel on töövahendiks: vanurite, 
kodukülastuste, noorte, laste ja surnute nimekirjad. Kartoteekide revideerimine on käsil ning 
kõik aruandjad pole täitnud kõiki statistilise aruandluse lahtreid ja see mõjutab ja moonutab 
meie tänavuse aasta statistilisi andmeid.   

Koguduses oli aruandeaasta jooksul põhikoguduses arvestuslikult717 aktiivset koguduseliiget 
ning 1643 eelmisel aastal passiivsete liikmete nimekirja sattunuid - kokku 2360 liiget, kes on 
hingekirjas. 

Kui sinna juurde lisada aastate jooksul kogunenud 1600 veelgi passiivsemat liiget - siis on 
kokku 3960 liiget.Lisades hinnanguliselt ka osakogudused, tuleb ühtekokku 4070 inimest, kes 
on hingekirjas. (2014 aastal 2516 inimest, 2013. aastal 2300 inimest, 2012. aastal 2334 
inimest,  2011. aastal 2267 inimest, 2010. aastal oli kokku   2200 inimest, 2009. aastal 2156 
inimest, 2008. aastal 2054 inimest, 2007. aastal 1847 inimest, 2006. aastal 1651 inimest, 
2005. aastal 1567 inimest ja 2004. aastal 1547 inimest). 

Liikmeannetajaid oli koos osakogudustega kokku  372 inimest (2015. aastal 370 inimest 
2013. aastal 409 inimest, 2012. aastal 518 inimest, 2011. aastal 453 inimest, 2010. aastal 590 
inimest, 2009. aastal 853 inimest, 2008. aastal 586 inimest, 2007. aastal 486 inimest, 2006. 
aastal 598 inimest, 2005. aastal 467 inimest, 2004. aastal 564 inimest, 2003. aastal 631 
inimest ja 2002. aastal 639 inimest). 

Hääleõiguslikke liikmeid koos osakogudustega oli kokku hinnanguliselt 144 inimest  (2014. 
aastal 200 inimest, 2013. aastal 114 inimest, 2012. aastal 518/486, 2011. aastal 86 inimest, 
2010. aastal 106 inimest, 2009. aastal 678 inimest, 2008. aastal 277 inimest, 2007. aastal 208 
inimest, 2006. aastal 200 inimest, 2005. aastal 321 inimest, 2004. aastal 263 inimest, 2003. 
aastal 212 inimest ja 2002. aastal 382 inimest). 

Põhikoguduses oli liikmeid kokku „Kogujas” 2360 inimest, neist liikmeannetajaid 316 
inimest (2014. aastal 2299 inimest, neist liikmeannetajaid 326 inimest; 2013. aastal 2128 
inimest, neist liikmeannetajaid 364; 2012. aastal 2206 inimest, neist liikmeannetajaid 486 
inimest; 2011. aastal 2100 inimest, neist liikmeannetajaid 405 inimest; 2010. aastal 2044 
inimest, neist liikmeannetajaid 541 inimest ning 2009. aastal liikmeannetajaid 799 inimest; 
2008. aastal 531 inimest, 2007. aastal 433 inimest, 2006. aastal 546 inimest, 2005. aastal 408 
inimest,  2004. aastal 508 inimest, 2003. aastal 527 inimest ja 2002. aastal 587 inimest). 

Kohapeal käis annetamas 86 inimest (2014. aastal 98 inimest, 2013. aastal 94 inimest, 2012. 
aastal 94 inimest, 2011. aastal 142 inimest, 2010. aastal 134 inimest,  2009. aastal 141 
inimest, 2008. aastal 197 inimest, 2007. aastal 176 inimest ja 2006. aastal 193 inimest). 

Panga kaudu annetas 230inimest (2014. aastal 228 inimest, 2013 aastal 270 inimest, 2012. 
aastal 392 inimest, 2011. aastal 263 inimest, 2010. aastal 407 inimest, 2009. aastal 658 
inimest, 2008. aastal 334 inimest, 2007. aastal 257 inimest ja 2006 . aastal 353 inimest). 



Aasta jooksul saadeti välja e-postiga koguduse ringkirja pühadeks 622-leaadressile  (2014. 
aastal 512-le aadressile,2013. aastal 507-le aadressile). Postiga saadeti välja koguduse 
ringkirja ja tervitusi pühadeks 107-le aadressile (2014. aastal 125-le aadressile,2013 aastal 69-
le aadressile).   

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse teeninduspiirkonnaks koos osakogudustega on: 

Tallinna linn ja Harjumaakond (Tallinna ümbritsevad vallad). 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Läti Kolmainu osakogudus. 

Osakogudust on teeninud abiõpetaja emeeritus Valdek Johanson. Muusikuks on Kadri 
Ploompuu, keda on vajadusel asendanud Inese Vohlbrück. Jumalateenistused toimusid kuu 1. 
pühapäeval kell 15.00 Püha Vaimu kirikus, tavaliselt kooriruumis. Jumalateenistustele 
järgneb kohvilaud kogudusemaja saalis.   

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakogudus .  

Kogudusel aruandeaastal vöörmündrid  puudusid. Lastekaitseametnikuks oli põhikogudusest 
Ruuda Lind ja abiks abiõpetaja Eha Kraft. Koha peal vastutav preester on Gustav Peeter Piir. 
Alaliseks abiliseks Anglikaani kiriku poolt oli Helsingis resideeruv preester TuomasMäkipää. 

Osakoguduse põhitegevuseks olid pühapäevased ingliskeelsed jumalateenistused, mille algus- 
aeg on kell 13.00 ning teenistuse pikkus umbes 1 tund. Jumalateenistuste korra kohta: 
pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peetakse vahelduvalt luterliku korra järgi ning 
anglikaani korra järgi. Perikoopide seerias on kasutusel „RevisedCommonLectionary“. 
Suured pühad ja Tuhkapäev tähistatakse õigel päeval, aga väiksemad pühad kantakse üle 
lähimale pühapäevale. Jumalateenistustel on asendanud koguduseõpetajat abiõpetaja Eha 
Kraft. Korrapäraseks abiliseks on preester TuomasMäkipää ja sügisperioodist alates on abiks 
olnud teoloogiatudeng Sara Bishop. Sügisperioodil oli osakogudusel külas Helsingist 
araabiakeelt kõnelev luterlaste grupp, kellega oli kaasas ka teiste konfessioonide ja 
usunditeesindajaid.  

Põhiorganistiks on olnud Kristiina Hoidre ning asetäitjaks Olga Gams. Muusikaliselt teenisid 
kaasa põhikoguduse koorid ja solistid ning noorteansambel.   

Koostöös Suurbritannia Suursaatkonnaga on jätkunud 11. novembri tähistamine 
mälestustalitusega Tallinna Kaitseväe kalmistul asuvate Briti sõjahaudade juures.  
Neljapäeval, 21. mail 2015, peeti mälestusteenistus Edward Madden’i haua juures (surnud 12. 
juuil 1919) koos sugulastega. 

Jätkuvalt on ka populaarne „Jõuluöö Rahvusvaheline Missa” Rootsi-Mihkli kirikus, mis toob 
kokku külastajaid ning Tallinna kogudustest erinevaid inimesi Pühakirja kuulama, laulma ja 
palvetama eesti, rootsi, soome, saksa, inglise, vene ja läti keeles.   

Inglismaa kiriku Euroopa Piiskopkonna, Saksamaa ja Põhja-Euroopa Arhidiakonkonna ja 
Põhja- ja Baltimaade praostkonna sinodist võtsid osa koguduse vaimulikud. Ilmikesindajaid 
seekord polnud.  Praostkonnamaksu on aruandeaasta lõpul kogudus võlgu 217 EUR 
.Piiskopkonnamaks 240EUR on tähtaegselt makstud.  

Osakoguduse juhtorganite ülesandeid täidab Püha Vaimu põhikoguduse juhatus ja nõukogu. 
Täiskogu koosolekul 07.05.2015 kvoorum otsuste tegemiseks puudus. 

Koguduse jumalateenistuste regulaarsete külastajate hulka on tulnud uusi inimesi, kelle abiga 
loodame edaspidi kogudusetööd arendada.   

 



Koguduse nõukogu koosseis 2014. aastal (valimised olid  9.12.2012): 

Ülle Gunin (51 a.), Teele Hallmägi (23 a.), Kristiina Hoidre (63 a.), Teele Jänes (38 a.), Allan 
Krass (45 a.), Heino Lõiveke (73 a.), Peep Mühls (49 a.),  Siiri-Maie Ronimois (79 a.), Ahti 
Saares (44 a.), Katrin Tanvel (38 a.), Inese Vohlbrück (56 a.). Alates 10.02.2014:Ruuda Lind 
(60 a.), Annike Rannapalu (38 a.). 

Nõukogu liikmete asemikud alates 9.12.2012 on: 

William Henry Cronenberg III (46 a.), Eve Lamberg (57 a.), Tiina Raud (53 a.). 

Koguduse juhatuse koosseis alates 20.01.2013 on: Ülle Gunin, juhatuse esimees; Ahti 
Saares, juhatuse esimehe asetäitja; Annike Rannapalu,  juhatuse sekretär; Eve Lamberg, 
majandusasjade nõunik ja Tiina Raud, liige. 

Koguduse revisjonikomisjoni koosseis alates 20.01.2013 on: Heino Lõiveke ja Katrin 
Tanvel ningRuuda Lind ( alates 10.02.2014). 

Püha Vaimu Kiriku Sihtasutuse nõukogu liikmed alates 20. 01. 2013 on: Allan Krass, 
Peep Mühls ja Gustav Piir. 

Püha Vaimu Kirik Sihtasutuse juhatuse liikmed alates 20.01.2013 on: Ülle Gunin, Annike 
Rannapalu ja Ahti Saares.   

Praostkonna sinodi saadikud alates 20.01.2013 on: Kristiina Hoidre ja Peep Mühls. 

Praostkonna sinodi saadikute asemikud alates 20.01.2013 on: Ülle Gunin ja alates 

21.04.2013 Leida Aitaja.  
 
 

 

Tallinna praostkond 

EELK Tallinna Püha Vaimu põhikoguduse 
2015 a statistiline aruanne 

A 
1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 

Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29. 

66 korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 

Punkti 1.1. keskmine. 

40 inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 

Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

63 korda 

 1.4. Armulauale võeti  

Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

2096 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti 62 korda 

 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 

156 korda 



 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 

Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

16 korda 

 1.6.2. keegi teine 

Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

8 korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 

Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

12252 inimest 

2. 2.1. Ristiti 50 inimest 

 2.2. Leeritati 38 inimest 

 2.3. Laulatati 6 paari 

 2.4. Abielu registreeriti 5 korral 

 2.5. Maeti 28 inimest 

 2.6. Kodust armulauda jagati  5 inimesele 

 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 

9 korda 

 2.8. Kodusid külastati 

Kodukülastuseks loetakse koduvisiiti, mis on tehtud hingehoidlikul 
eesmärgil (v.a punkt 2.6). 

118 korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 

Summeeritakse. 

10 korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 

Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

27 last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

102 tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 

Õpetajate arv 

5 õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 

Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

32 last 

 3.2.1. Noortetöös osales 5 noort 

 3.2.2. Noortetööd juhendas 2 juhendajat 

 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

7 tundi  

 3.3.1. Leeriõpetust anti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

96 tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 3 inimest 



Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

 3.4.1. Muusikatöös osales 

Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

78 inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 

Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

6 muusikut 

 3.4.3. Muusikakollektiive oli 

Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid. 

4 kollektiivi 

 3.4.4. Kooriharjutusi peeti  

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

270 tundi 

 3.5. Kogudusetöös osales vabatahtlikena 

Koguduse tegevuses regulaarselt osalenud vabatahtlike arv 
(nõukogu ja juhatuse liikmed, lauljad, lastetöö tegijad, kiriku 
koristajad ja muud vabatahtlikud abilised). 

98 inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti 3 korda 

 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 0 korda 

 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 3 korda 

5. 5.1. Liikmeid kokku 

Kõik kogudusse ristimise läbi vastuvõetud ning teistest EELK 
kogudustest üle tulnud liikmed. 

3960 inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 

Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

316 inimest 

 5.3. Täiskogu liikmeid oli kokku 

Koguduse konfirmeeritud liikmed, kes on aruandeaastal või sellele 
eelneval aastal käinud vähemalt üks kord armulaual ja tasunud 
liikmemaksu (-annetuse).  

88 inimest  

 

Tallinna praostkondEELK Tallinna Püha Vaimu koguduse koond 

2015 a statistiline aruanne 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 

Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29. 

166 korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 

Punkti 1.1. keskmine. 

20 inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 

Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

158 korda 

 1.4. Armulauale võeti  3223 Inimest 



Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

 1.5. Kirikukontserte peeti 62 korda 

 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 

297 korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 

Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

28 korda 

 1.6.2. keegi teine 

Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

11 korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 

Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

14758 inimest 

2. 2.1. Ristiti 51 inimest 

 2.2. Leeritati 41 inimest 

 2.3. Laulatati 8 paari 

 2.4. Abielu registreeriti 7 korral 

 2.5. Maeti 28 inimest 

 2.6. Kodust armulauda jagati  6 inimesele 

 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 

14 korda 

 2.8. Kodusid külastati 

Kodukülastuseks loetakse koduvisiiti, mis on tehtud hingehoidlikul 
eesmärgil (v.a punkt 2.6). 

123 korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 

Summeeritakse. 

11 korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 

Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

167 last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

130 tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 

Õpetajate arv 

6 õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 

Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

32 last 

 3.2.1. Noortetöös osales 5 noort 

 3.2.2. Noortetööd juhendas 2 juhendajat 

 3.2.3. Noortetunde peeti 7 tundi  



Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

 3.3.1. Leeriõpetust anti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

108 tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 

Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

3 inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 

Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

80 inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 

Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

8 muusikut 

 3.4.3. Muusikakollektiive oli 

Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid. 

4 kollektiivi 

 3.4.4. Kooriharjutusi peeti  

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

270 tundi 

 3.5. Kogudusetöös osales vabatahtlikena 

Koguduse tegevuses regulaarselt osalenud vabatahtlike arv 
(nõukogu ja juhatuse liikmed, lauljad, lastetöö tegijad, kiriku 
koristajad ja muud vabatahtlikud abilised). 

113 inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti 3 korda 

 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 1 korda 

 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 3 korda 

5. 5.1. Liikmeid kokku 

Kõik kogudusse ristimise läbi vastuvõetud ning teistest EELK 
kogudustest üle tulnud liikmed. 

4070 inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 

Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

372 inimest 

 5.3. Täiskogu liikmeid oli kokku 

Koguduse konfirmeeritud liikmed, kes on aruandeaastal või sellele 
eelneval aastal käinud vähemalt üks kord armulaual ja tasunud 
liikmemaksu (-annetuse).  

144 inimest  

B 

6. 6.1. Rahaline saldo aruandeperioodi alguses 

Rahade seis koguduse kontodel pangas ja kassas aruandeaasta 1. jaanuari seisuga. 

15 846 € 

7. 7.1. Laekus kogudusele kokku 

Aruandeaastal kogudusele tuludena laekunud summade kokkuvõte.  

73 861 € 

 7.2. Liikmeannetustest laekus 30 729 € 

 7.3. Korjandustest laekus 9 916 € 



Kõikidel jumalateenistustel korjandustega või muul viisil kogutud annetuste kogusumma. 

 7.4. Ametitalitustest laekus 

Kõikide ametitalituste eest tehtud annetuste kogusumma. 

2 245 € 

 7.5. Kohalikult omavalitsuselt ja riigilt laekus 

Kõikide omavalitsuste ja riigi poolt eraldatud toetuste kogusumma. 

0 € 

  Sh määratlemata eesmärgiga tegevustoetus 0 € 

 7.6  Projektide toetuseks laekus 

Fondidest, Kultuurkapitalilt ja teistelt institutsioonidelt või isikutelt projektide läbiviimiseks 
saadud summad (v.a punktis 7.5 nimetatud summad). 

0 € 

 7.7. Tulu kinnisvarast 

Kõikide kogudusele kuuluvate majade ja maade väljarentimise ja 
muude kinnisvara eest saadavate tulude kogusumma. 

0 € 

 7.8. Kinnisvara müük 0 € 

 7.9. Sponsorite annetused 

Sihtotstarbelised ja muud toetused, mida on teinud firmad, eraisikud ja 
teised (v.a välisannetused). 

23 382 € 

 7.10. Välisannetused ja toetused sõpruskogudusest 

Toetuste kogusumma, mida on teinud sõpruskogudused ja teised välisannetajad. 

6 677 € 

 7.11. Muud tulud 912 € 

 7.12. Laenud 0 € 

8. 8.1. Kulutusi kokku  76 056 € 

 8.2. Töö- ja teenistustasud (bruto) 46 427 € 

  sh vaimulikele makstav teenistustasu (bruto) 0 € 

 8.3. Riigimaksud töö- ja teenistustasudelt 7 943 € 

 8.4. Maamaks 2 911 € 

 8.5. Kulutused kinnisvarale 

Kulud kogudusele kuuluva kinnisvara parendamiseks, haldamiseks, sh kindlustus, 

kütmine, elekter jms aasta jooksul tehtud kulude kogusumma. 

2 107 € 

 8.6. Kulutused transpordile 132 € 

 8.7. Kantselei kulud 1 151 € 

 8.8. Kulud lastetööle 340 € 

 8.9. Kulud noortetööle 520 € 

 8.10. Kulud diakooniatööle 480 € 

 8.11. Kulud muusikatööle 2 660 € 

 8.12. Kirikukassamaks 3 988 € 

 8.13. Solidaarsusmaks 1 994 € 



 8.14. Praostkonnakassamaks 687 € 

 8.15. Muid kulutusi 918 € 

 8.16. Laenude ja liisingute tagasimakseid koos intressidega 3 798 € 

9. 9.1. Rahaline saldo aruandeperioodi lõpus 

Koguduse rahade seis pangas ja kassas aruandeaasta 31. detsembri seisuga. 

13 651 € 



  

 


