
LISA 2.  EELK Tallinna  Püha Vaimu Koguduse 2014. aasta Sõnaline Aruanne  

 
I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs 
Suurem osa koguduse liikmeid elab väljaspool Tallinna vanalinna, Tallinna erinevates 
linnaosades ja naabervaldades.  Koguduse liikmed on väga erineva taustaga.   
 
Kogudusel oli aruandeaasta jooksul kokku liikmeid koos osakogudustega arvestuslikult 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 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 osakogudustega oli kokku hinnanguliselt 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” 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, 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). 
 
Neist koha peal käis annetamas 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 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 512 + aadressile (eelmisel 
aastal 507 aadressile). Postiga saadeti välja koguduse ringkirja ja tervitusi pühadeks 125-le 
aadressile  (eelmisel aastal 69-le aadressile).   
 
EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse teeninduspiirkonnaks koos osakogudustega on: 
Tallinna linn. 
 
 
 
 



EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Läti Kolmainu osakogudus. 
Osakogudust on teeninud abiõpetaja Valdek Johanson. Muusikuks on Kadri Ploompuu, keda 
on asendanud Inese Vohlbrück. Jumalateenistused toimusid kuu 1. pühapäeval kell 13.00. 
Püha Vaimu kirikus, tavaliselt kooriruumis. Suvest muudeti aeg kella 15.00 peale (vahetades 
ingliskeelse jumalateenistusega) kuu esimesel pühapäeval.   
 
EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakogudus .  
 
Kogudusel aruande aastal vöörmündrid  puudusid. Lastekaitseametnikuks oli põhikogudusest 
Ruuda Lind. Koha peal vastutav preester on Gustav Peeter Piir. Alaliseks abiliseks Anglikaani 
kiriku poolt oli Helsingis resideeruv preester Tuomas Mäkipää. 22. detsembril 2014 suri 
Soomes Ameerika Luterliku Kiriku vaimulik õpetaja Lloyd Swantz. Tema tegi ingliskeelseid 
teenistusi pensionäripõlves aastatel 1989-1995, külastades Tallinnat Helsingist.  
 
Osakoguduse põhitegevuseks olid pühapäevased ingliskeelsed jumalateenistused, mille aega 
muudeti alates juulikuust kella 15-lt kella 13-le. Aja muutus mõjutas mitte niivõrd 
jumalateenistuse külastajaid, kui just suviseid turiste,  sest  võrreldes eelmise aastaga oli näha 
külastajate arvu tõusu pärast jumalateenistuse lõppu kell 14.   
   
Jumalateenistuste korra kohta: pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peetakse vahelduvalt 
luterliku korra järgi ning anglikaani korra järgi. Perikoopide seerias on kasutusel „Revised 
Common Lectionary“. Suured pühad ja Tuhkapäev tähistatakse õigel päeval, aga väiksemad 
pühad kantakse üle lähimale pühapäevale. Jumalateenistustel on asendanud koguduseõpetajat 
või kaasa teeninud ning jutlustanud abiõpetaja Eha Kraft, preester Cheryl Johnson ja preester 
Tuomas Mäkipää. Põhiorganistiks on olnud Kristiina Hoidre ning asetäitjaks Olga Gams. 
Muusikaliselt teenisid kaasa põhikoguduse koorid ja solistid ning noorteansambel Kristina 
Teresa Kurg juhatusel.   
 
On jätkunud koostöös Suurbritannia Suursaatkonnaga 11. novembri tähistamine 
mälestustalitusega Tallinna Kaitseväe kalmistul asuvate Briti sõjahaudade juures. Tänavusel 
aastal kogunes koos saatkondade esindajate ning auvalvega kokku üle 100 inimese. 
 
John Slade eestvedamisel toimus Tallinn Tigers Rugby Meeskonna ja Karjamaa kooli 
ingliskeelsete ja venekeelsete jõululaulude ühislaulmine koos vastuvõtuga. Liturg oli 
abiõpetaja Eha Kraft. 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 pidi osakogudus loobuma,kuna toimus see 
Canterbury’s ja sõit vaimulikule ning kahele esindajale koos osavõtu ja majutusmaksuga 
oleks ületanud koguduse majanduslikud võimalused. Piiskopkonna tegevuse heaks suudeti 
annetada (Common Fund’i) 240 EUR.  Praostkonnamaks ja piiskopkonna maks, lisaks sinodi 
osavõtutasud on koormavad ja käivad osakogudusele selgelt üle jõu. Ilma Püha Vaimu 
põhikoguduseta  poleks võimalik liikmelisust Euroopa Piiskopkonnas säilitada. Praostkonnale 
jäi 2014. aastal osakogudus oma maksud võlgu, mida tuleb 2015. aastal klaarida 
liikmeannetajate abiga. Detsembris toimusid selle tarvis sihtotstarbelised korjandused, mida 
tuleb jätkata. Osakoguduse juhtorganite ülesandeid täidab Püha Vaimu põhikoguduse juhatus 
ja nõukogu uute valimisteni. 
 



EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Sakariase osakogudus. 
Vaata eraldi lisatud aruannet lisa 1.  
 
Koguduse nõukogu koosseis 2014. aastal (valimised olid  9.12.2012): 
Ülle Gunin (50 a.), Teele Hallmägi (22 a.), Kristiina Hoidre (62 a.), Teele Jänes (37 a.), Allan 
Krass (44 a.), Heino Lõiveke (72 a.), Peep Mühls (48 a.),  Siiri-Maie Ronimois (78 a.), Ahti 
Saares (43 a.), Katrin Tanvel (37 a.), Inese Vohlbrück (55 a.). Liitusid nõukogu kooseisuga 
asemikud 10.02.2014: Ruuda Lind (59 a.), Annike Rannapalu (37 a.), Nõukogust lahkusid 
10.02.2014: Valdo Prommik (78.a).ja George-Krahv Carlisle (65a.) 
 

Nõukogu liikmete asemikud alates 9.12.2012 on: 
William Henry Cronenberg III (45 a.), Eve Lamberg (56 a.), Tiina Raud (52 a.). 
 Meril Tangsoo (44 a.) loobus oma positsioonist 10.02.2014.  
 
Koguduse juhatuse koosseis alates 20.01.2013. on: Ülle Gunin, juhatuse esimees; Ahti 
Saares, juhatuse esimehe asetäitja; Annike Rannapalu,  juhatuse sekretär; Eve Lamberg,  
eelarvete ja aruandluse korraldaja  ja Tiina Raud, liige. 
 
Koguduse revisjonikomisjoni koosseis alates 20.01.2013. on: Heino Lõiveke, Valdo 
Prommik (kuni 10.02.2014), Katrin Tanvel ja Ruuda 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.  

II. Koguduse töötajad ja nende tegevus 
 
Koguduse vaimulikud: 
Koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir, 53 aastat vana, ordineeritud 17. aprillil 1988.  
Omab bakalaureusekraadi (B.A.) St. Olaf Kolledzhist, Minnesota USA ja magistrikraadi: 
(M.Div) Lutheran Theological Seminary (University of Saskatschewan), Saskatoon, 
Saskatchewan, Kanada. Töötanud Püha Vaimu koguduses alates 15. märtsist 1995. 
Litsenseeritud Püha Timoteose ja Püha Tiituse anglikaani preestriks 3. septembril aastal 2000. 
Põhikohaga tööl.    Elukoht: Ametikorter A. Weizenbergi 6-3 (110 m2). 
Perekonnaseis: vallaline. 
Kiriklikud ja muud ametid: Konsistooriumi assessor (kasvatuse alal) alates 27. novembrist 
2012. Liturgilise komisjoni abiesimees (selles valdkonnas alates 1992), EV ja EELK 
Kultuurikomisjoni liige, EELK Konsistooriumi Hariduskomisjoni liige alates 10.01.2006, 
EELK Konsistoorimi Välissuhete komisjoni liige alates 10.01.2006, MTÜ Jumalalaeka 
juhatuse liige, Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, Tallinna Vanalinna Rotary Klubi liige ja Püha 
Peaingel Miikaeli Rahvusvahelise Rüütliordu Eesti Suurprioraadi kaplan alates aastast 2012. 
Omab perekonnaseisuametniku õigusi 2001. aastast.   



 
Koguduse abiõpetaja Valdek Raivo Johanson, 65 aastat vana, ordineeritud 19. oktoobril 1988. 
Hariduskäik jäi Usuteaduse Instituudis pooleli. Elukoht: Valdeku 108 – 9.  
Põhikohaga tööl. Perekonnaseis: abielus. Kiriklikud ja muud ametid: Tallinna Püha Vaimu 
koguduse abiõpetaja, teenib kord kuus Iru Hooldekodus, teenib eestikeelset kogudust Riias 
(Peeter-Pauli kogudus) kord kuus ja kord kuus peab Tallinnas elavatele lätlastele 
jumalateenistusi  Läti Kolmainu osakoguduses. Ei oma perekonnaseisuametniku õigusi. 
Õpetaja Johanson jäi emerituuri alates oma 65. sünnipäevast ning on teeninud kogudust 
korralise külalisvaimulikuna suve- ja sügis perioodil.  

 

Koguduse abiõpetaja Tiiu Hermat, 58 aastat vana, diakoni ordinatsioon 31.03.1996, õpetaja 
ordinatsioon 9.09.1997, koguduses töötanud 1.augustist 1995,  peaks olema täiskoht,  aga ei 
ole sellist koormust arvestatud. Alates 1.12.2012  sõlmiti tööleping Konsistooriumiga.  Teised 

kiriklikud ja muud ametid: MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda juhatuse esinaine, Tallinna 
ja Harjumaa Kurtide Ühingu juhatuse liige (projektijuht),, freelancer viipekeeletõlk , Nõmme 
Vaegkuuljate Seltsi juhatuse liige. Ametireisid Eestis ja välismaal: 22.-27.09.2014 osalemine 
IEWG korralisel konverentsil Saksamaal, Nürnbergis. Kaudselt võib ametireisideks pidada ka 
osalemisi 11.-13.07.2014 Vilsandi matkal ja 15.-17.08.2014 Setomaa ja Peipsiäärse 
ringsõidul, kuna ka nendel sai peetud mitmeid loenguid erinevatest kirikutest ja usuvooludest 
ning toimusid ka nö lõkkeõhtupalvused. Perekond: lahutatud, 3 täiskasvanud last (kaks tütart 
elavad eraldi). Elamistingimused: Vana-Mustamäe 21, 100 aastat vana kapitaalremonti vajav 
mugavusteta puumaja 30 m2 . Perekonnaseisuametniku õigused olemas 2001.aastast 
 
Koguduse abiõpetaja Mårten Andersson, 60 aastat vana, ordineeritud vaimulikuks 
29. 05. 1979. 
Haridus: Åbo Akadeemia teoloogiateaduskond, kus sooritas magistrieksami 1979. aastal. 
Elukoht: Ahvenamaa, Eckerö. 
Tööl mittetasulisel ametikohal Püha Vaimu koguduses. 
Perekonnaseis: abielus, 1 tütar. 
Kiriklikud ja muud ametid: vastutab sõprussidemete eest Ahvenamaa praostkonna ja EELK 
Saarte praostkonna vahel. Ahvenamaa praostkonna praost alates suvest 2001. 
Ei oma Eestis perekonnaseisu ametniku õigusi. 
 
Abiõpetaja kasvatusalal - Laste- ja noorsootöö tegija: 
Abiõpetaja Eha Kraft, 50 aastat vana.  
Koguduses töötanud alates 1.06.2007. laste- ja noortetöö juhina ning juhendab täiskasvanute 
leerirühma. 
Ordineeriti diakoniks 09.03.2008. Ordineeriti preestriks 15.07.2012.  
Teenib ka EELK Tallinna Peeteli venekeelset osakogudust, kes käib koos Peeteli kirikus 
laupäeviti. EELK venekeelse töö ko-ordinaator alates 15.06.2011. On abielus, kahe 
täiskasvanud lapse ema. Ei oma perekonnaseisuametniku õigusi. 
 
Anglikaani kiriku vaimulik praostkonna vikaarõpetaja staatuses on: 
Preester Tuomas Mäkipää, 35 aastat vana, ordineeritud diakoniks 8.05.2005.  
Ordineeritud preestriks 3.07.2010. Püha Tooma kirikus Kefalas, Kreetal, piiskop 
David Hamid`i poolt. Helsingi Püha Nikolause kaplanaadi preester (peaõpetaja) alates 
25.11.2012.  Tallinna praostkonna vikaardiakon alates 1. novembrist 2005. Introduktsioon 
toimus 17. novembril 2005. Tallinna Püha Vaimu kirikus. Preestrina teeninud alates oma 
ordinatsioonis 2010 aastal. Asus Helsingi Püha Nikolause kaplanaadi koguduse kaplaniks 
24.11.2012. On abielus, kahe lapse isa. Ei oma Eestis perekonnaseisu ametniku õigusi. 



 
Muusikatööga seotud palgalised ja vabatahtlikud:  
Organist Kristiina Hoidre (62 a.).  
Õppis TR Konservatooriumis (praegu EMTA) 1978. a. oreli ja klaveri eriala. 
Koguduses töötanud alates maikuust 1995. 
Täiskoormusega Püha Vaimu koguduse ning Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse 
organisti kohal alates 1. maist 2001. Kutsekategooria: B kategooria. 
 
Abiorganist Olga Gams (46a.) on sündinud 02.03.1968. 
Õppinud Togliatti muusikakoolis 1983-1987 klaveriõpetaja, klaverisaatja alal. Õppinud 
Moskva Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituudis eelkooliealiste laste eetilis-muusikalist 
kasvatust 1999. aastal.  Täiendanud end klaverimängu alal Moskvas Õppemetoodika 
Keskuses 2004 aastal. Õppinud Tallinna Pedagoogilises Seminaris 2007. aastal  
muusikaõpetajana lapse õpi- ja kasvukeskkonna kujundamist. Usuteaduse Instituudis 
kirikumuusika osakonnas organisti D-kursus 2008-2010. Orelipraktika ja liturgiamängu õpe 
Põhja-Elbe kirikus Travemündes, Saksamaal, 2011-2012.a.  Usuteaduse Instituudis 
kirikumuusika osakonna organisti C-kursus 2012-2013. Töötanud 1987-2006 a. Ljubertsis 
Moskva regiooni muusikaõpetaja-klaverisaatjana. Alates 2008 aastast EELK Tallinna Peeteli 
koguduse venekeelse osakoguduse organist. Aastatel 2009-2012 Paldiski koguduse organist. 
Püha Vaimu koguduse juures organisti asetäitja alates 2011. aastast. 
 
Koguduse kammerkoori dirigent Riho Ridbeck. (64 a.) 
Õppis TR Konservatooriumis (praegune ETMA) 1976. a. koorijuhtimise erialal.  
Koguduses töötanud alates 10.10.1993. 
 
Kammerkoori koorivanem Ülle Gunin. Lõpetanud G. Otsa- nimelise Muusikakooli viiuli 
erialal. Vastutab koori- ja muusikatöö projektide kirjutamise eest. 
 
Kammerkoor Crede dirigendid  olid Ülle Tuisk esimesel poolaastal ja Kristina Kodes alates 
teisest poolaastast. 
 
Ülle Tuisk alustas oma muusikaõpinguid Pärnu Muusikakoolis klaveri erialal. Aastatel 2007-
2010 õppis Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis dirigeerimist õpetaja Lauri Breede 
dirigeerimise klassis ning 2010. aastast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias professor Ants 
Sootsi juures. Lisaks kammerkoor Crede juhatamisele juhatas ta kammerkoori Sireen, oli ka 
kammmerkoor Voces Musicalese koormeister ning laulis Euroopa Kooriakadeemias.  
 
Kristina Kodas lõpetas 2009. aasta kevadel koorijuhtimise erialal Heino Elleri nimelise 
Muusikakooli (õpetaja Vaike Uibopuu) ning 2013. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
bakalaureuseõppe ( dots. Hirvo Surva). 2015. aasta kevadel lõpevad Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias magistriõpingud (prof. Ants Soots). Ta on olnud Tartu Ülikooli 
Akadeemilise Naiskoori Vilistlaskoori koormeister (2007-2009) ning Uue Maailma Segakoori 
(2009-2010) dirigent. Hetkel on Kristina Kodas Saku segakoori Tuljak abidirigent (al. 2010) 
ning Pelgulinna Gümnaasiumi Mudilaskoori ja EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse 
kammerkoor Crede dirigent. Crede dirigent alates sügisest. 
 
 Kammerkoor  Crede president ja koormeister on Merje Karu, lõpetanud 1990.a. Tallinna 
Ülikooli kultuuritöö ja  koorijuhtimise erialal. Dirigeerimist õppis Merike Aarma käe all. Ta 
on lõpetanud ka Tapa Lastemuusikakooli viiuli erialal. Crede kooriga on Merje seotud koori 
sünnist saadik.  



 
Noorteansambli juht Kristina Teresa Kurg 
on Kehra Baptistikoguduse liige. Lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1996. aastal klaveri 
erialal. Lõpetas Eesti Muusikaakadeemia 2001. aastal klaveri eriala pedagoogina  
bakalaureuse õppekava alusel (baccalaureus artium). Töötab Viimsi Muusikakoolis 1996. 
aastast lisapilli- (klaver) ja saateõpetajana. Omab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
klaveripedagoogi bakalaureuse diplomi. Lõpetanud kõrgema (EMTA  - 2001.a) 
klaveripedagoogika eriala. Klaveri- ja saateõpetaja Viimsi Muusikakoolis. On täiendanud 
kirikumuusikalist haridust Soomes. 
 
Pühapäevakooli laste muusikaõpetaja ja lasteansambli juht on Liilia Kotkas (61 a.), erialalt 
muusikaõpetaja (koorilaul). Haridus: Tallinna E. Vilde nim. Pedagoogiline Instituut 1991.a. - 
kultuuritöötaja-koorijuht ; Eesti Muusikaakadeemia täienduskoolitus:gümnaasiumiõpetaja, 
õppekava täies mahus 2001.a.  Kuulub EAÕK Tallinna Issanda Muutmise kogudusse.  
Püha Vaimu koguduses töötanud alates 1.10.2004. 
 
Orelihooldaja on Toomas Mäeväli. 
 
Teised palgalised töötajad: 
Koguduse sekretär on Rita Tänav, kes on koguduses töötanud alates 1.10.2004.a. ning 
põhikohaga tööl. Koguduse ja Sihtasutuse raamatupidaja ning kassapidaja alates 15.03.2010. 
on Heli Sarv. Kiriku koristaja on Marina Nikolajeva, kes on koguduses töötanud alates 
18.06.2007.  
 
Kirikuteenijad viimasel ajal on olnud Ulla Mängli ning Solveig Saar. Vajadusel on 
kirikuteenija asendajad olnud Ülle Gunin, Mart Pork, Inese Vohlbrück, Jakob Västra.   

 
Kogudusemaja kass: Kassipojapõlvest peale on olnud kogudusemajas Minni, kes  sündis 8. 
augustil 2013. Aasta 2014 oli aasta, millal Minni avastas laiema maailma Vanalinnas, 
Toompeal ja Balti jaamas.   

III. Jumalateenistusliku elu analüüs 
Pühapäevaste jumalateenistuste kord põhineb liturgilise komisjoni materjalidel ning muusika 
on kirjutanud koguduse kammerkoori dirigent Riho Ridbeck. Kasutatud on Kirikukäsiraamatu 
perikoobi ridu. Igapühapäevasel peajumalateenistusel, kus kasutusel tavaline armulauaga 
jumalateenistuse kord, on tavaks, et pihile tullakse altari ette ja armulauda jagatakse leiva 
veini sisse kastmisega (intinktsioon).  
 
Omamoodi populaarseks on kujunenud perejumalateenistus armulauaga. Perejumalateenistus 
toimus hooaja jooksul kord kuus ja sellel on oma kord, milles on rakendatud rohkem ilmikuid, 
noori, lapsi ja muusikuid. Sellel jumalateenistusel on kasutatud erinevaid jutlusevorme ja 
esitlemisviise, kaasates filmi ning piltide abi.  
 
Kirikuteener või tema asetäitja valmistavad ette ja korrastavad kirikut jumalateenistusteks 
ning talitusteks. Kirikuteener on ka abiks armulaua jagamise juures, juhul kui ei ole teisi 
vaimulikke kaasa teenimas. 
 
EELK Usuteaduse Instituudi avalikud jumalateenistused toimusid regulaarselt kolmapäeva 
pärastlõunal akadeemilise aasta jooksul. Neid viisid läbi UI õppejõud ja õpilased. Kasutati 



EELK liturgilise komisjoni valmistatud „Jumalateenistuse Käsiraamatut“. Laulis UI oma 
muusikaõpilastest koor. Organist oli samuti UI koosseisust õppejõud või õpilane.    
 
Armulauale võeti inimesi 3168 korral  (2013 a. 3103 korda , 2012a. 2422 korda, 2011.a. 2076 
korda, 2010 a. 2992 korda, 2009 a. 3399 korda, 2008 a. 3530 korda,  2007 a. 3781 korda, 
2006 a. 3374 korda, 2005 a. 3970 korda, 2004 a. 4048 korda ja 2003 a. 3770 korda ).   
 
Pühapäevane hommikune jumalateenistus algab kell 11.00.  Pühapäevane peajumalateenistus 
armulauaga kestab 1.25 kuni 1.30 tundi. Jutluse kestus on ca 12-15 minutit. Väljaspool 
kirikuhoonet on regulaarsed armulauaga jumalateenistused kord kuus Iru Hooldekodus.  
 
Aruandeaasta jooksul on peetud nädalasiseseid palvusi Õismäe Haabersti Sotsiaalkeskuses.   
 
IV Kiriklike talituste analüüs koondaruandest (sulgudes 2013. 2012. 2011.  2010. 2009.  
2008. 2007. 2006.  2005.  2004.  2003. ja 2002. aasta arvud):  
Ristiti 37 (53) (49) (91) (55) (97) (90) (81) (64) (72) (72) (105) (122) inimest. 
Konfirmeeriti 26 (44) (34) (42) (54) (82) (71) (93) (59) (58) (47) (86) (98) inimest. 
Laulatati 8 (15) (12) (15) (14) (15) (16) (22) (25) (16) (24) (21) (19) paari 

 ning registreeriti 5 (15) (9) (14) (10) (13) (17) (19) (19) (11) (20) (16) paari. 
 2014 aastal laulatatud abielupaaridele lisaks on ka 1 paar, keda õnnistati kihluse  korra 
järgi, kuna mehe ja naise registreerimine toimus hiljem Hiinas. 

Maeti 18 (14) (17) (18) (25) (26) (29) (27) (25) (29) (37) (26) (30) inimest. 
Muid talitusi oli  9 (2013. Aastal 11, 2012 aastal 9, 2011 aastal 6, 2010. aastal 4,  
2009 aastal 5).  
Kodust armulauda jagati  (4) (7) (4) (5) (11) (5) (6) (12) (21) (22) (18) (16) korda. 
Aruande aasta jooksul toimus kodukülastusi  120 (90) (115) (45) (46) (19) (36) (60) (46) (21) 
(73) (75).   

V. Muusikatöö 
Muusikatöö aruandja Kristiina Hoidre kirjutab: Püha Vaimu koguduses on viis palgalist 
muusikatöö tegijat – organist Kristiina Hoidre, organist Olga Gams, koorijuht Riho Ridbeck, 
noorteansambli juht Kristina Teresa Kurg ja Pühapäevakooli laste muusikaõpetaja Liilia 
Kotkas. 
 
Muusikakollektiive on meil neli – koguduse kammerkoor, kammerkoor Crede, koguduse 
noorteansambel ja Pühapäevakooli lasteansambel. 
 
Kammerkooris on praegu lauljaid 17, koor on tegutsenud 22 aastat. Dirigent on Riho Ridbeck, 
koorivanem on Ülle Gunin. Repertuaaris on varajane muusika, klassika ja kaasaegne muusika. 
On esindatud ka R.Ridbeck`i enda looming. Koor laulab jumalateenistustel regulaarselt (igas 
kuus ühel-kahel pühapäeval). Sel aastal esines koor kahes Püha Vaimu kiriku muusikatunnis 
13. jaanuaril ja 24. novembril. 16.-19. jaanuaril toimus Soome reis, kus koor andis kolm 
kontserti erinevates kirikutes. 5. ja 6. juulil osales koor 26. üldlaulupeol ”Aja puudutus”. 
22.juunil laulis Suure-Jaani Vaimulikul laulupäeval. 24. augustil esines koor Tallinna 
Toomkirikus (kavas T.Trassi ”Missa de Angelis”) ja 16. septembril Kaarli kirikus (kavas 
T.Trassi ”Magnificat”). 26. oktoobril lauldi kooride vahetuse raames Tallinna Jaani kirikus. 
30. novembril esines koor Tallinnas Raekoja platsil (kooride ühislaulmisel 1.advendil) ja 
kontsertmõtisklusel Jaani kirikus. Jõululaupäeval laulis koor oma kirikus vahemuusikat ja 
osales ka sellele järgneval liturgilisel jumalateenistusel. 
 



 Kammerkoori Crede dirigent on alates 2014.a. sügisest Kristina Kodas ja koorivanem on 
Merje Karu. Kooris laulab praegu 18 inimest ja koori vanus on 26 aastat. Repertuaaris on 
varajane muusika, klassika, spirituaalid ja kaasaegne muusika. Jumalateenistustel lauldakse 
üks kord kuus, vaheldumisi eesti- ja ingliskeelsetel teenistustel. Sel aastal esines koor kolm 
korda Püha Vaimu kiriku muusikatunnis 6. jaanuaril, 31. märtsil ja 29. septembril. Kevadel 
toimus Kammerkooride Liidu kontserdisari ”Kuulajale”, mille raames anti kaks kontserti:  27. 
aprillil Tallinnas Mustpeade majas ja 3. mail Tartus Ajaloomuuseumis. 5. ja 6. juulil osales 
koor 26. üldlaulupeol”Aja puudutus”. 23.novembril lauldi saksakeelsel jumalateenistusel 
Rootsi-Mihkli kirikus. Kontserdil Tartu Pauluse kirikus 14. detsembril esitati J.Haydni ja 
G.P.Pergolesi teoseid. Jõululaupäeval laulis koor Püha Vaimu kirikus jõulumuusikat ja osales 
ingliskeelsel jumalateenistusel. 
  
Koguduse noorteansamblit juhatab Kristina Teresa Kurg. Ansamblis laulab praegu 10 inimest 
ja ansambli vanus on 9 aastat. Proov on üks kord nädalas. Repertuaaris on põhiliselt laulud 
”Noore koguduse laulikust” ja jõululaulud. Jumalateenistustel lauldi 1-2 korda kuus, nii eesti- 
kui ingliskeelsetel teenistustel. Suvel esines ansambel ka mitmetes noortelaagrites.  
 
Pühapäevakooli lasteansamblit juhendab Liilia Kotkas. Ansamblis laulab praegu 18 last (kõik 
ei ole küll alati kohal). Proov on üks kord nädalas. Repertuaaris on lastelaulud. 
Jumalateenistustel lauldakse keskeltläbi kord kuus (Emade- ja Isadepäeval, koguduse 
aastapäeval, erinevatel pühadel). Sel aastal toimus kaks kolmepäevast laululaagrit Püha 
Vaimu kiriku kogudusemajas – „Peeglilaager” enne Emadepäeva ja „Egiptuselaager” enne 
jõulupühi. 
 
Koguduse organist Olga Gams esines igas kuus ühes muusikatunnis (v.a. juuli-august), samuti 
asendas mitmel jumalateenistusel. Peale O.Gamsi asendas sel aastal mõnel korral ka Toomas 
Trass. Olga Gams annab ka muusikatunde Püha Vaimu kiriku lastepäevahoius „Pesake”.  
 
Koguduse jumalateenistustel on kasutusel R. Ridbecki kirjutatud liturgiamuusika. Pere- 
jumalateenistused toimuvad omaette korra järgi. Koguduse kaasalaulmine jumalateenistustel 
on tagasihoidlik.  Oma koguduse liikmetest on sel aastal jumalateenistustel esinenud lauljad 
Siiri Ronimois ja Anne Prommik; viiuldajad Meelis Vahar ja Valju Kasuk ning oboemängija 
Olev Ainomäe. 
 
Külaliskollektiividest on teenistustel osalenud Berlingeni  luterlik kirikukoor Saksamaalt, 
Kostivere mõisakoor Age Imala juhatusel, Vene Koorikapell Olga Tungla juhatusel,Tallinna 
Toomkooli mudilaskoor, Peeteli koguduse Perekiriku lapsed ja kellade ansambel Olga Gamsi 
juhatusel (solistina kaastegev Annabel Soode).  
 
Õismäe Sotsiaalkeskuse palvetunnis on laulnud Siiri Ronimois, Iru Hooldekodus Varju Kunz. 
 Jätkusid esmaspäevased muusikatunnid, neid koordineerib Siiri Ronimois. Suvel toimus ka 
viis kontserti laevaturistidele (esinejateks S. Ronimois ja K.Hoidre). 
 
Püha Vaimu kiriku kahte orelit hooldab Toomas Mäeväli. Palgalise hooldajana lõpetas 
Mäeväli Püha Vaimu koguduses töö 2014.a. aprilli lõpus. Edaspidised tööd on toimunud 
Mäeväli Orelitöökoda OÜ teenusena. Suur orel on rahuldavas seisukorras, vajab tihti 
pisiremonti. Varem või hiljem oleks vajalik aga kapitaalremont. Altarioreli seisukord on 
suhteliselt hea (väga harva, kui jääb mõni noot hüüdma). 
 
 



VI. Hoolekande ja hingehoiutöö 
Hooldekande ja hingehoiutöö on millega koguduse õpetajad oma töös tegelevad. 
Diakooniatöö on olnud abiõpetaja Valdek Johansoni vastutada kuni emerituuri jäämiseni.  
 
Oleme jätkanud ühenduse hoidmist vanemate ja erivajadustega koguduseliikmetega eriti 
suuremate pühade ajal. Kodukülastuse tähtsus ja vajadus on suur ning koguduse suutlikus 
seda ülesannet täita nõuab rohkem pingutust. 
 
Lastepäevahoid on saanud jalad alla, kahjumit pole. Me suudaksime rohkem lapsi oma rühma 
vastu võtta kuna täitumise maksimum pole käes. 
 
VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö (leeritunnid täiskasvanutele) 
Koostöös Tallinna Peeteli kogudusega on venekeelne töö võimaldanud ka Püha Vaimu 
kogudusel leida uue koostöövormi, mis omakorda on meie koguduse perejumalateenistusi 
rikastanud. Perekirik ja „Godly Play” on kaks programmi, mida Eha Kraft on kohandanud 
meie oludele ning koos koolitusega on see uus vorm, mida saab laste ja peretöö juures terves 
EELK’s rakendada. 
 
Pühapäevakooli meeskond on suutnud heal tasemel meie pühapäevakooli tööd edasi viia. 
Suured tänud siinjuures Teele Jänes`ele ja  Teele Hallmägi`le. Muusikalises osas on head tööd 
teinud lastega Liilia Kotkas ja noortega Kristina Teresa Kurg. Tunnid on hästi ette 
valmistatud ja läbi viidud. 
 
Noortrühmas on noored liikumas edasi kõrgkoolidesse ja töövaldkonda. Noorteleer on eraldi 
rühm ja sellena oleme seda sihilikult hoidnud. Samas oleme vanemate pühapäevakooli laste 
puhul rakendanud eelleeritööd ja lasknud neil osaleda leerilaagrites, sellega hoides nende huvi 
kiriku vastu. Oleme teinud noorteleeri tööd koostöös oma sõpruskogudusega Ylojärvilt ning 
ühised laagrid ja ettevõtmised ei seo ainult noori omavahel, vaid ka meie koguduseliikmeid 
sõpruskoguduse liikmetega läbi aastate. 
 
Tänu aktiivsele suhtlemisele Laste- ja Noorstöö Ühendusega on olnud meie koguduse noortel 
ja lastel võimalus osaleda erinevatel üritustel ja koolitustel.  
 
Skaudid on   järjest rohkem sekuleerunud kultuurimaailmas ja - pildis. Kuigi vastusurve  on 
suur, oleme jäänud siiski kristlikuks skaudirühmaks. 
 
Täiskasvanute leeriprogramm on ülesehitatud kateksimuse skeemile ning kasutusel on 
mõlemad EELK leeriõpikud. Kuna rühmad on väikesed, on võimalik ka personaalne 
lähenemine. Täiskasvanute rühmatöö on seotud tihedalt ka laulatuse ettevalmistuse ja teisalt 
ristivahemateks olemisega. Ekskursioonid on viinud leerigrupid Sünagoogi ja/või Ukraina 
Katoliku Kirikusse. 

VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 
Evangelisatsiooni-ja misjonitöö juurde kuuluvad kogudusega seotud võõrkeelt kõnelevad 
rühmad. Läti Kolmainu osakogudus, Püha Timoteoses ja Püha Tiituse (ingliskeelne) 
osakogudus, Sakariase (viipekeelne) osakogudus ning venekeelne töö Peeteli kirikus.  
 
Lasnamäe kuulutuspunkt ehk loodav osakogudus leidis omale ruumid Lindakivi Keskuses ja 
sügisel saadi paar korda kokku palve- ning piiblitundideks. Kai Lappalainen ja Margus Sardis 
on seda tööd vedanud ning Ülle Gunin, olles ise Lasnamäe elanik, abi ja nõuga toetanud. 



 
Ees seisab kaardistamine, et linnaosa vajadusi ja võimalusi luterliku kiriku maastikul selgeks 
teha. EELK Misjonikeskus on selle töö juures kiriklik partnerorganisatsioon.   
 
IX . Avalikud suhted 
Koguduse liikmete informeerimiseks kaks korda aastas, Ülestõusmispühadeks ja 
jõulupühadeks, saadame jumalateenistuste ja ürituste kava. Kogudusel on lisaks teadete- 
tahvlile kiriku ukse kõrval ka koduleheküljel jooksev info kuukalendri näol. Kodulehekülje 
kallal on tehtud aktiivset tööd ning järgmise aruande aastal peaks ta valmis olema ja 
igapäevases kasutuses. Samas oleme regulaarselt kasutanud ka võimalusi kajastada koguduse 
tegemisi Pereraadio, Klassikaraadio, Raadio-7 ja „Eesti Kiriku“ kaudu. Lisaks on ka turismi- 
firmades ja -väljaannetes koguduse jumalateenistuste ajad kajastatud. Kogudus on osalenud 
regulaarselt „Teeliste Kiriku“ programmis ja Tallinna linna poolt korraldatud Vanalinna 
Päevadel omapoolsete teenistuste, palvuste ja üritustega.     

X. Majanduselu 
Kirikuhoonete, kinnis- ja muu vara seisukord ja kasutamine on Sihtasutus Püha Vaimu Kirik 
vastutada. Koguduse kinnisvarad asuvad Tallinnas: Pühavaimu 2 ja Pühavaimu 4 (kirik ja 
kogudusemaja ning hoov), August Weizenbergi 6 (kaks maja – suur ja väike), Kristiina 10 
(krunt) ja Rahumäe kalmistul asuv kabel. Kiriku Varahaldus ja EELK Konsistoorium 
koostöös tegelevad detailplaneeringuga krundil Kristiina 10. 
Suurematest projektidest, mis on jäänud ootama finantseerimist, on oreli remont, Rahumäe 
kalmistu nõndanimetatud Uue kabeli kapitaalremont (kabel on tulnud koguduse omandusse ja 
suvel tehti hädapärast iluravi) ja vitraazide projeti lõpuleviimine Dolores Hoffmanni 
kavandite järgi. Sihtotstarbeliste annetuste korjamiseks on avatud eraldi pangaarve. 
 
Kogudusemajas on mitmed tööd elektrisüsteemi kaasajastamiseks ja ohutusnõuetele vastavaks 
tegemiseks pooleli. Omal ajal paigutatud süsteem on osutanud praagiks. Keldri korrusel 
likvideeriti katkine kanalisatsiooni äravoolu toru ning lõpetati põrandad ja paigaldati veetorud 
selleks et tulevikus oleks WC ja pesupesemise võimalus alumisel korrusel. 
Tuletõkkeuste vahetus on pooleli ja ventilatsioonisüsteem lõplikult välja ehitamata kaasaja 
nõuetele vastavaks.      
 
Ilma Sihtasutuse tegevuseta turismihooajal pole võimalik kogudusel kirikut lahti hoida.  
Sanktsioonid Venemaa vastu ja rubla langus mõjutasid aasta lõpul koguduse sissetulekuid.  
Sihtasutusega koostööd teinud venekeelsed giidid tõdesid, et peavad ümber profileeruma, kui 
tahavad omale sellel alal elatist teenida. Kiriku ja oreli tutvustamine vene keelt kõnelevatele 
külastajatele on olnud uus tegevus viimastel aastatel ja senini oli see kasutoov. 
 
Koguduseliikmete endi majandusolukord peegeldub ka annetustes ja summades, mis 
kogutakse korjanduste kaudu.  
 
Koguduses pidev arvete maksmise edasilükkamine pole lahendus rahapuudusele, vaid 
läbimõeldud ja sihipärane eelarvepoliitika, mis eeldab korralduste täitmist ning omakorda 
aitab majandamist tasakaalus hoida. 
 
Koguduse juhatuses on arutusel olnud et koguduse vaimulike palgad ja  koormused on 
tasakaalust väljas. Keskse Palgafondi miinuseks on koormuste eristamismehhanismi ehk 
tunnitasu arvestuse puudumine. Kogudus kaalub Keskse Palgafondi koosseisust lahkumist ja 
põhivaimulikele lepingute sõlmimist otse koguduse poolt ilma Kiriku Keskvalitsuseta.  



XI. Visitatsioonid ja revideerimised 
Päästeamet korraldab koguduses iga-aastast ringkäiku ja inspektsiooni. Muid visitatsioone ega 
revideerimist peale koguduse sisemise auditeerimise pole aruandeaasta jooksul toimunud.  

XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega 
Suhted kohaliku omavalitsusega, eriti Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga, on pikemat aega 
head olnud, kuid nende poolt majanduslik tugi järjest kahaneb. Hea üllatus on Tallinna Linna 
toetus ja abilinnapea hr. Kõlvarti hea suhtumine Peeteli Kirikus toimuvale „Perekiriku” 
tegevusele. Peeteli ja Püha Vaimu peretöö ja pereteenistuste omavaheline sidumine on 
elavdanud kirikuliste arvu neil pühapäevadel koos olles, tuues meie kogudusse mittekuuluvat 
rahvast kirikusse. 
Tallinna praostkonnaga ühislaulmised ja ettevõtmised, olgu see advendiküünla süütamine 
Raekoja platsil, Nõmmel praostkonna laulupäev või Suure Reede ristitee, on leidnud oma 
koha koguduseliikmete seas. 
EELK Perekeskusega kokkupuuted on olnud positiivsed ning siin on kujunemas ka oluline 
ressurss hingehoiumaastikus koguduseliikmetele ja nende peredele. 
Sellega, et koguduseõpetaja on olnud ka hariduse eest vastutav assessor, on naabritega nagu 
Usuteaduse Instituut ja Toomkool koostöö tihedam kui see on üldhariduskoolidega. Siiski on 
Õismäe Gümnaasium, Ristiku Põhikool ja Tallinna Merekalda kool olnud partneriteks jõulude 
ajal. Tänavu jäi Sikupilli Keskkool kõrvale nende huvijuhi, kes on olnud senini tegevuse 
„mootor”, pikaajalise haigestumise tõttu.  
Koguduse vaimulik Gustav Piir on MTÜ Jumalalaeka juhatuses ning seega evib kokkupuuteid 
erinevate organisatsioonidega, kes üle Eesti tegelevad pimedate vaenägijatega ning nende 
abistamisega. 
Lisategevust toob kogudusele väliskirikutega suhtlemine. Lisaks soomlastele on tihe side ka 
Inglismaa kiriku Rochesteri ja Euroopa piiskopkondadega. Taas lisandus ka Portsmouthi 
piiskopkond.  
 
XIII. Koguduse liikmed 
Koguduse eakamad liikmed ning need, kellel ühistransport on oluline, on järjest rohkem 
hakkanud eelistama Tallinna Jaani kirikus käimist. Seda põhjustavad ühistranspordi peatused, 
mis otse Vabaduse Väljaku ääres ning lisaks ka liikluspiirangud, mis seotud Püha Vaimu 
kirikut ümbritseva alaga – kogudusele on autoga juurdepääs piiratud. Keelatud on lisaks 
kiriku ees tänaval auto parkimine. Kummalisel viisil, laulatuste ja matuste tarvis, antakse 
„kauba mahalaadimise luba kiriku ette” - aga mitte kirikule juurdepääsu ja parkimist! 
Aruandeaasta jooksul andis tunda ka trammiteede remont ning lisas impulssi Jaani kirikusse 
mineku kasuks.  
Peapiiskopi valimisega seonduv äratas huvi, nii et koguduse nõukogu liikmed arutasid teemat 
ja jagasid nõu ning juhiseid praostkonna sinodi saadikutele kandidaatide ülesseadmise suhtes. 
Oli ka täiskoguliikmeid, kes oleks eelistanud peapiiskopi valimist üldkirikurahva hääletuse 
teel, mis on omakorda huvitav lähenemine ja näitab kirikupea olulist rolli 
lihtkoguduseliikmete ja ühiskonna seas. 
Konfirmatsiooniõppest osavõtjate arv on langenud, aga seevastu huvi nende poolt, kes 
osalevad, on intensiivsem. Kahjuks ei suuda me piisavalt järel-leeritööd teha, et neid inimesi 
kogudusega rohkem siduda.  Osa neist, kes leerikooli läbivad, on tulevased abielupaarid ning 
need, kellel oma perekond loomisel. Neid inimesi näeb siis seoses talitustega, kuid neist ei saa 
regulaarselt jumalateenistustest osavõtjaid. Siiski eeldavad nad, et kirik ja kogudus on nende 
jaoks olemas kui neil seda vaja läheb. 
 



Debatid seoses kooseluseadusega ning puuetega inimeste toetustega seotud akstioonid aasta 
lõpul äratasid tähelepanu ning küsimusi koguduseliikmete seas: mida on kirikul siinkohal 
öelda? Oli hämmastav, kuidas kristlaskonda suruti meedia-ja sotsiaalportaalides avalikult 
areenilt ääremaile . 
 
XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud 
Loodame Jumala armule ja abile keset maailma pimedust, kurjust, vaenu ja viha. See, mis 
Ukrainas, Lähis-ida ja Aafrikas toimub, ei jäta meid puudutamata. Just kristlik kogukond on 
seal otseselt see, kes kannatada on saanud ning on läinud liikvele põgenike teekonnale. Millal 
Eestisse jõutakse, seda teab ainult Jumal. Meil tuleb jääda ustavaks neis ülesandeis, mis Jumal 
meie kätte usaldab. Kas suudame vastu võtta oma vennad ja õed kui on vaja neid abistada? 
Vahel tulevad ka inglid siis kui meie neid ei oota.    
 
 
Koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir 
Tallinnas, 1.02.2015. 
  
 
LISA 1 
 
EELK Tallinna Püha Vaimu kogudus 
Sakariase osakogudus 
 
2014 a. sõnaline aruanne 
I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs 
Koguduse liikmeskonna dünaamika ja üldiseloomustus (vanus, haridus, sotsiaalne staatus 

jms). 
Koguduse liikmeskond on mitu aastat püsinud stabiilsena, keskmine vanus ületab 45 aasta 
piiri,üle poolte on pensioniealised, 1/4 alla 30 aastaseid. Haridustasemelt on valdav põhikool, 
kõrgharidusega 1/10 liikmetest. Sotsiaalne koosseis on suhteliselt kirju, pensionäride kõrval 
õpetajad, töölised, ka üks firmaomanik ning suhteliselt palju õpilasi.  
Koguduse tööpiirkonnas elavate, kuid kirikusse mitte kuuluvate inimeste suhtumise kristlikku 

usku.  
Koguduse tööpiirkonnaks on Tallinnas ja selle lähiümbruses elavad kurdid. Üldine suhtumine 
kogudusse on positiivne või neutraalne, eitavat suhtumist usku pole tuldud näitama. Võib 
öelda, et viimaste aastatega on suhtumine muutunud positiivsemaks.Viimasel poolaastal 
tundus, et huvi on kasvanud, ilmselt seoses peapiiskopi valimisega. Sel teemal tuli pidada 
palju vestlusi erinevate inimestega. Loomulikult tunti kõige rohkem huvi selle vastu, kuidas 
võiks uus peapiiskop suhtuda viipekeelsesse töösse ja kas tema isikul oleks mõju ka meie 
kogukonnas. Peetakse loomulikuks, et kogudus on osaline kõigil Tallinna ja Harjumaa 
Kurtide Ühingu üritustel, palju korraldatakse asju koostöös.Kui mingil üritusel poleolnud 
võimalik osaleda, siis on olnud ka küsimuseks, et kas kiriku silmis see asi pole oluline või 
soovitav. 
Nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni koosseis ning sinodisaadikud. Muudatused. Hinnang 

koguduse juhtorganite tegevusele. 
Juhatus valiti 27.jaanuaril 2013 3-liikmeline: Leida Aitaja (70), Riina Kuusk (53), Ene Erm 
(66). Juhatuse esinaiseks valiti Leida Aitaja. Nõukogu funktsioone täidab täiskogu, 
revisjonikomisjoni ei ole, sinodisaadikuid ei ole. Revisjonikomisjon otsustati jätta valimata, 
kuna eelmine komisjon ei täitnud oma ülesandeid ja kuna oleme osa Püha Vaimu kogudusest, 



otsustasime usaldada selle revisjonikomisjoni. Ene Erm ja Leida Aitaja on valitud ka Püha 
Vaimu põhikoguduse nõukokku. Ene Erm aga on oma kohustustesse suhtunud ükskõikselt, 
jäänud sageli kõrvale ka koguduse kooskäimistest. Vabandab ennast põhiliselt sellega, et peab 
samal ajal tööl olema kuna pension ei võimalda äraelamist. 
Juhatus eraldi koosolekuid ei pea, kõik arutatakse läbi koguduse liikmetega ning paljud 
otsused on tehtud nö käigu pealt. See variant toimib väga hästi  ning oleme otsustanud samas 
vaimus jätkata. 
II. Koguduse töötajad ja nende tegevus 

Koguduse vaimulik: Tiiu Hermat (58), diakoniordinatsioon 31.03.1996, 
õpetajaordinatsioon 9.09.1997, koguduses töötanud 1.augustist 1995, täiskoht. 
Teised kiriklikud ja muud ametid: MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda juhatuse 
esinaine, Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu juhatuse liige (projektijuht),, freelancer 
viipekeeletõlk , Nõmme Vaegkuuljate Seltsi juhatuse liige. 
Ametireisid Eestis ja välismaal: 22.-27.09.2014 osalemine IEWG korralisel konverentsil 
Saksamaal, Nürnbergis. 
Kaudselt võib ametireisideks pidada ka osalemisi 11.-13.07.2014 Vilsandi matkal ja 15.-
17.08.2014 Setomaa ja Peipsiäärse ringsõidul, kuna ka nendel sai peetud mitmeid 
loenguid erinevatest kirikutest ja usuvooludest ning toimusid ka nö lõkkeõhtupalvused. 
Perekond: lahutatud, 3 täiskasvanud last (kaks tütart elavad eraldi). 
Elamistingimused: Vana-Mustamäe 21 100 aastat vana kapitaalremonti vajav mugavusteta 
puumaja 30 m2 
Perekonnaseisuametniku õigused olemas 2001.aastast 

Teised palgalised töötajad: raamatupidaja, põhikohaga Püha Vaimu koguduses. 
Vabatahtlikud töötegijad olid peamiselt juhatuse liikmed, tegelesid koguduseelu sisulise 
korraldamisega.  Nüüd on kõigi küsimuste lahendamisse kaasatud kogu kogudus (õigemini 
küll need, kes korrapäraselt kirikus käivad). Peamiselt teeb kodukülastusi juhatuse liige Leida 
Aitaja.  
III. Jumalateenistusliku elu analüüs 
1. Jumalateenistused peetakse üldise korra järgi, mis mõnevõrra on mugandatud viipekeele 
eripära arvestades (ainult üks piiblilugemine ning kirikupalve asemel vabas vormis eestpalve, 
samuti 3-4 koraali). Ilmikud on aktiivselt kaastegevad eestpalvete lugemisel, samuti kujuneb 
jutlusest mõnikord dialoog. Jutluse pikkus 10-15 minutit, kasutusel oli teine perikoobirida. 
Jätkub jumalateenistuse korra uuendamine, üldine kirikupalve on asendunud vabas vormis 
eestpalvetega.Kuna septembrist kolisime üle Usuteaduse instituudi kabelisse, oleme püüdnud 
leida ka selle ruumi võimalusi teenistuste sisu mitmekesistamisel. 
2. Koguduse arvuline osavõtt jumalateenistustest on väga kõikuv, kõige vähem on kohal 
olnud 6 inimest, tavaliselt 10-12, suurematel pühadel kuni 50. Olulisi muutusi kohalviibijate 
arvus ei ole. Armulaud on kaetud igal teenistusel, osalevad kõik kohalolevad koguduse 
liikmed. Alati toimub kotikorjandus. Kord teenistustel on hea (kuigi ilmselt vabam kui 
põhikoguduses). 
3. Pidamata teenistusi ei jäänud. Üks teenistus peeti koos põhikogudusega, kuna Leida 
Aitajale anti üle EELK tänukiri. 
4. Väljaspool kirikuhoonet on peetud kaks lõkkeõhtupalvust Vilsandil  ning üks armulauata 
ööteenistus Põlva kiriku aias (ekskursioonil osalejatele) 
IV. Kiriklike talituste analüüs 
Talitusi on olnud vähe – üks matus Aegviidu kirikus (maeti meie vanim koguduseliige ja 
ühtlasi ka vanim Eestis elanud kurt). 
 
V. Muusikatöö 
Muusikatööd koguduses arusaadavatel põhjustel ei ole. 



 
VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö 
1. Kodukülastused: Õpetajat sel aastal kodudesse ei kutsutud. Paari vanainimest käib pidevalt 
vaatamas vabatahtlik kuid koostöös kurtide ühinguga leiame, et seda tööd tuleb laiendada. ja 
hõlmata ka need vanurid, kes kogudusse ei kuulu. Hooldamise ja abistamise vajadust üldiselt 
ei ole, vajatakse suhtlemist kui enam ise kodunt välja ei pääse – perekond ei ole kursis kurtide 
kogukonna eluga ja ei suuda vanainimesele infot pakkuda.  
2.Haiglates ja hoolekandeasutustes sellel aastal külastusi ei olnud. 
3. Suhted teiste sotsiaalasutustega: tihe side on Tallinna Puuetega Inimeste Kojaga ja Tallinna 
Kurtide Majaga (kus on ka sotsiaaltöötaja). Samas toimuvadki kõige põhjalikumad vestlused 
just neis kohtades, tavalisest jutuajamisest kasvab sageli välja hingehoiutöö. 
4. Materiaalsete toetuste ja humanitaarabi jagamisega kogudus ei tegele, küll aga aidatakse 
seda teha Kurtide Ühingul kui vaja. Aktiivselt osaleti Tallinna Puuetega Inimeste Kojas 
korraldatud tasuta asjade laadal - toodi palju kraami äraandmiseks ning saadi ka endale 
vajalikku.. Kaks koguduseliiget osales koos teiste kurtidega vabatahtlikus töös Keenias ning 
nende kaudu toimetati sinna kümneid kastitäisi lasteasju.2014 said koguduse eakad liikmed (8 
inimest) jõulupaki Püha Vaimu põhikoguduselt. 
VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 
Eraldi laste- ja noortetööd koguduses ei ole.  
Koguduseliikmed pole osalenud koolitustel. Tallinna Heleni koolis  ei toimu ka 
religiooniõpetuse tunde ega peetud ka traditsioonilist jõuluteenistust. Algsed plaanid koostööd 
taastada pole õnnestunud. Noored eelistavad käia nelipühikiriku noorteüritustel, kuna seal on 
sõbrad ees ning samuti saadetakse oma lapsi nende lastelaagritesse - need on tasuta. Meil 
selleks võimalused puuduvad…. 
VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 
Evangelisatsiooni- ja misjonitööd väljapool kogudust teeme põhiliselt Tallinna Kurtide Majas 
vestluste vormis - kui tullakse küsima. Tuntakse huvi kiriku suhtumise vastu momendi 
aktuaalsetesse päevaprobleemidesse, tähtpäevade sisu ja kombestiku vastu, vahel harva ka 
üldiselt. Selle aasta põhiteemaks on olnud peapiiskopi valimised. Peetakse loomulikuks, et 
kuna vaimulik on samal ajal ka kurtide ühingu juhatuses, on ta kaasas väljasõitudel ning 
tehakse peatusi teele jäävate pühakodade juures, tutvutakse nendega lähemalt ning peetakse 
ka väike palvus. Täiesti spontaalselt kujunesid õhtused vestlused lõkke juures palvusteks. 
Öine teenistus Põlva kirikaias oli varem ette valmistatud, üllataval kombel ühines sellega ka 
mitmeid juhuslikult möödunud kohalikke. Neile korraldasime kiirkursuse viipekeelest ja 
kurtide elust. 
Teine kanal on Tallinna Puuetega Inimeste tegevuskeskus, kus tuleb pidada päris palju 
hingehoidlikke ja ka üldharivaid vestlusi. Jõulueelse palvuse on seal mitmeid aastaid pidanud 
praost Jaan Tammsalu, kuid jooksvat tööd ta loomulikult teha ei jõua ning ei ole ka kursis 
spetsiifilisemate probleemidega. Kuna aasta märksõnaks oli töövõimereform, tuli osaleda 
pikettide ja meeleavalduste ettevalmistamises ning selle käigus küsiti korduvalt, kus kirik siis 
nüüd on - peaks ju häält tõstma nende kaitseks, kes ise enda eest seista ei jõua, aga 
millegipärast pole peale kurtide pastorite (osales ka EKNK kurtide pastor Riho Kurg) teisi 
näha ega kuulda. 
Koguduseelu olulisemaid sündmusi ja kiriklikke tähtpäevi on kajastanud ka viipekeelne 
Aktuaalne Kaamera. 
IX. Avalikud suhted 
Head on suhted ajalehega Eesti Kirik, alati ollakse nõus avaldama meie infot. 
Koguduseliikmed saavad tegevusest infot teadetetahvlilt, meililisti kaudu, samuti on võimalik 
oma infot panna Kurtide Ühingu kodulehele. Vaimuliku kirjanduse levik koguduses on väike, 
kurdid ei armasta raamatuid lugeda kuna eesti keel on neile võõrkeeleks. Uueks ja 



arvestatavaks suhtluskanaliks on kujunemas Facebook. Koguduseliikmete soovil on selles 
kanalis nüüdsest ka meie oma lehekülg. 
X. Majanduselu 
Kogudusel oma vara ei ole, jumalateenistusi ja koosviibimisi peeti esimesel poolaastal Püha 
Vaimu koguduse ruumides. Teisest poolaastast on ümber kolitud Usuteaduse Instituudi 
kabelisse. Sissetulekuteks on liikmeannetused, korjandused, ürituste osavõtumaksud. Õpetaja 
palk on hetkel oluliselt madalam kui  riiklikult määratud miinimumpalk ja võid leiva peale 
tuleb mujalt otsida. See aga pole sugugi nii lihtne, kuna igat töökohta pole koguduse kõrvalt 
võimalik pidada. 
Mõnevõrra on abi olnud Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingust, kellega korraldame 
ühisüritusi ja kes saab toetust Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt ja Harjumaa Puuetega 
Inimeste Nõukojalt. 
Mitmed koguduseliikmed annetasid oma käsitööd Püha Vaimu koguduse jõulumüügile ning 
on valmis seda edaspidigi tegema. 
Praegune aeg suunab inimesi otsima vaimseid väärtusi ning esitab seega just väljakutse meie 
diakoonia- ja misjonitööle. Mida aga on meie diakooniatalitusel erivajadusega inimestele 
pakkuda? Või kas üldse teatakse, mis meie kirikutes toimub selles vallas? Kui meil midagi 
pakkuda pole, minnakse neid väärtusi otsima teistest vaimsetest liikumistest…. 
Aasta märksõnaks näis kujunevat kohalolek - tähtis oli olemas olla, anda mõista, et inimesi on 
märgatud, nende tegevus aktsepteeritud ning kirik on ühes reas nendega, kes tahavad muuta 
meie praegust maailma paremaks paigaks meile kõigile. 
 
Möödunud aastal täitus 17 aastat iseseisva kogudusena tegutsema hakkamisest. Alanud aastal 
täitub ametlikult 20 aastat viipekeelse töö algusest EELK-s. See võib anda impulsi 
edasiminekuks, sest on selge, et päris vanaviisi jätkata enam ei saa. Selleks aga on vaja 
kõikide tuge ja eestpalveid. 
 

Tiiu Hermat 
Koguduse õpetaja 
 

LISA 2 – Statistilised aruanded 2014 

Tallinna praostkond 

EELK Püha Vaimu koguduse Läti Kolmainu osakoguduse 

2014 a statistiline aruanne 

 

A 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 
Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.  

11 korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 
Punkti 1.1. keskmine. 

17 inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 
Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

10 korda 

 1.4. Armulauale võeti  
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

87 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti - korda 



 1.6. Teenistusi peeti kokku 
Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 

11 korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

11 korda 

 1.6.2. keegi teine 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

- korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 
Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

190 Inimest 

2. 2.1. Ristiti 1 Inimest 
 2.2. Leeritati - Inimest 
 2.3. Laulatati - Paari 
 2.4. Abielu registreeriti - Korral 
 2.5. Maeti - Inimest 
 2.6. Kodust armulauda jagati  - Inimesele 
 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 
- Korda 

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

1 Korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 
Summeeritakse. 

- Korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 
Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

- Last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- Tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 
Õpetajate arv 

- Õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

- Last 

 3.2.1. Noortetöös osales - Noort 
 3.2.2. Noortetööd juhendas - Juhendaja

t 
 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 
- tundi  

 3.3.1. Leeriõpetust anti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- Tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

- Inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 
Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

- Inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 
Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

2 Muusikut 

 3.4.3. Muusikakollektiive oli 
Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid. 

- Kollektiivi 

 3.4.4. Kooriharjutusi peeti  
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- 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). 

1 Inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti - Korda 



 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti - Korda 
 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti - Korda 
5. 5.1. Liikmeid kokku 

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

20 Inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

14 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).  

14 inimest  

 
 
 

Tallinna praostkond 

EELK Tallinna Püha Vaimu Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse 

2014 a statistiline aruanne 

 

A 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 
Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.  

58 Korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 
Punkti 1.1. keskmine. 

10 Inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 
Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

55 Korda 

 1.4. Armulauale võeti  
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

488 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti 1 Korda 
 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 
58 Korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

2 Korda 

 1.6.2. keegi teine 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

4 Korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 
Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

798 Inimest 

2. 2.1. Ristiti - Inimest 
 2.2. Leeritati - Inimest 
 2.3. Laulatati 1 Paari 
 2.4. Abielu registreeriti - Korral 
 2.5. Maeti - Inimest 
 2.6. Kodust armulauda jagati  - Inimesele 
 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 
2 Korda 

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

3 Korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. - Korda 



Summeeritakse. 
3. 3.1.1. Lastetöös osales 

Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 
- Last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- Tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 
Õpetajate arv 

- õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

- Last 

 3.2.1. Noortetöös osales Vt. Põhi-
kogudus Noort 

 3.2.2. Noortetööd juhendas Vt. Põhi-
kogudus Juhendaja

t 
 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

Vt. Põhi-
kogudus tundi  

 3.3.1. Leeriõpetust anti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

Vt. Põhi-
kogudus Tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

Vt. Põhi-
kogudus Inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 
Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

Vt. Põhi-
kogudus  Inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 
Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

2 Muusikut 

 3.4.3. Muusikakollektiive oli 
Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid. 

Vt. Põhi-
kogudus Kollektiivi 

 3.4.4. Kooriharjutusi peeti  
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

Vt. Põhi-
kogudus 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). 

5 Inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti - Korda 
 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 1 Korda 
 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti - Korda 
5. 5.1. Liikmeid kokku 

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

10 Inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

5 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).  

5 inimest  

 
 

Tallinna praostkond 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Sakariase osakoguduse 

2011 a statistiline aruanne 

 



A 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 
Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.  

18 korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 
Punkti 1.1. keskmine. 

12 inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 
Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

17 korda 

 1.4. Armulauale võeti  
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

159 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti - korda 
 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 
21 korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

21 korda 

 1.6.2. keegi teine 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

- korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 
Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

378 inimest 

2. 2.1. Ristiti - inimest 
 2.2. Leeritati - inimest 
 2.3. Laulatati - paari 
 2.4. Abielu registreeriti - korral 
 2.5. Maeti 1 inimest 
 2.6. Kodust armulauda jagati  - inimesele 
 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 
1 korda 

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

2 korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 
Summeeritakse. 

- korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 
Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

- last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 
Õpetajate arv 

- õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

- last 

 3.2.1. Noortetöös osales - noort 
 3.2.2. Noortetööd juhendas - juhendajat 
 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 
- tundi  

 3.3.1. Leeriõpetust anti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

3 tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

- inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 
Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

- inimest 



 3.4.2. Muusikatööd juhendas 
Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

- muusikut 

 3.4.3. Muusikakollektiive oli 
Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid. 

- kollektiivi 

 3.4.4. Kooriharjutusi peeti  
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

- 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). 

3 inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti - korda 
 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 1 korda 
 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 2 korda 
5. 5.1. Liikmeid kokku 

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

87 inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

31 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).  

31 inimest  

 

EELK praostkond 

EELK Tallinna Püha Vaimu Põhikoguduse 

2014 a statistiline aruanne 

A 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 
Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.  

65 Korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 
Punkti 1.1. keskmine. 

40 inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 
Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

75 Korda 

 1.4. Armulauale võeti  
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

2434 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti 58 Korda 
 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 
85 Korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

33 Korda 

 1.6.2. keegi teine 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

12 Korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 
Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

13880 Inimest 

2. 2.1. Ristiti 36 Inimest 
 2.2. Leeritati 26 Inimest 
 2.3. Laulatati 7 Paari 
 2.4. Abielu registreeriti 5 Korral 



 2.5. Maeti 17 Inimest 
 2.6. Kodust armulauda jagati  4 Inimesele 
 2.7. Muid talitusi peeti 

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused. 
6 Korda 

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

115 Korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 
Summeeritakse. 

8 Korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 
Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

15 Last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

132 Tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 
Õpetajate arv 

4 Õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

20 Last 

 3.2.1. Noortetöös osales 7 Noort 
 3.2.2. Noortetööd juhendas 1 Juhendaja

t 
 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 
35 tundi  

 3.3.1. Leeriõpetust anti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

142 Tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

9 Inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 
Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

67 Inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 
Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

10 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. 

300 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). 

81 Inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti 2 Korda 
 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti - Korda 
 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 2 Korda 
5. 5.1. Liikmeid kokku 

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

2299 Inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

326 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).  

150 inimest  

 
 



 

Tallinna praostkond 

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse koond 

2014 a statistiline aruanne 

 

A 

1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti 
Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.  

152 Korda 

 1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 
Punkti 1.1. keskmine. 

20 Inimest 

 1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti 
Armulauaga jumalateenistus ehk missa. 

157 Korda 

 1.4. Armulauale võeti  
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv. 

3168 Inimest 

 1.5. Kirikukontserte peeti 59 korda 
 1.6. Teenistusi peeti kokku 

Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv. 
234 korda 

 1.6.1. korraline abiline (abiõp, diakon, praktikant, jutlustaja) 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

67 korda 

 1.6.2. keegi teine 
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina. 

16 korda 

 1.7. Kõigil teenistustel ja ametitalitustel osales ühtekokku 
Summeeritakse kõigi jumalateenistustel, palvustel, piiblitundides, 
kontsertidel ja ametitalitustel osalejate arv. 

15246 inimest 

2. 2.1. Ristiti 37 inimest 
 2.2. Leeritati 26 inimest 
 2.3. Laulatati 8 paari 
 2.4. Abielu registreeriti 5 korral 
 2.5. Maeti 18 inimest 
 2.6. Kodust armulauda jagati  4 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). 

121 korda 

 2.9. Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms. 
Summeeritakse. 

8 korda 

3. 3.1.1. Lastetöös osales 
Aruandeperioodil töös osalenud laste arv. 

15 last 

 3.1.2. Lastetunde peeti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

132 tundi 

 3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas 
Õpetajate arv 

4 õpetajat 

 3.1.4. Lastelaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.  

20 last 

 3.2.1. Noortetöös osales 7 noort 
 3.2.2. Noortetööd juhendas 1 juhendajat 
 3.2.3. Noortetunde peeti 

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 
35 tundi  



 3.3.1. Leeriõpetust anti 
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit. 

142 tundi 

 3.3.2. Leerilaagri(te)s osales 
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 

9 inimest 

 3.4.1. Muusikatöös osales 
Koguduse koorilauljate, solistide või pillimängijatena töös osalenute 
arv. 

70 inimest 

 3.4.2. Muusikatööd juhendas 
Organistid, koorijuhid, organist-koorijuhid, ansamblijuhid. 

10 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. 

300 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). 

90 inimest 

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti 2 korda 
 4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 2 korda 
 4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 4 korda 
5. 5.1. Liikmeid kokku 

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

2516 inimest 

 5.2. Annetajaliikmeid oli kokku 
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid. 

370 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).  

200 inimest  

 
 
 
 
 
 

B 

6. 6.1. Rahaline saldo aruandeperioodi alguses 
Rahade seis koguduse kontodel pangas ja kassas aruandeaasta 1. 
jaanuari seisuga. 

26459.00 € 

7. 7.1. Laekus kogudusele kokku 
Aruandeaastal kogudusele tuludena laekunud summade kokkuvõte.  

55109.00 € 

 7.2. Liikmeannetustest laekus 29059.00 € 
 7.3. Korjandustest laekus 

Kõikidel jumalateenistustel korjandustega või muul viisil kogutud 
annetuste kogusumma. 

9938.00 € 

 7.4. Ametitalitustest laekus 
Kõikide ametitalituste eest tehtud annetuste kogusumma. 

1410.00 € 

 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 

258 € 



summad). 
 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). 

7700.00 € 

 7.10. Välisannetused ja toetused sõpruskogudusest 
Toetuste kogusumma, mida on teinud sõpruskogudused ja teised 
välisannetajad. 

4333.00 € 

 7.11. Muud tulud 2385.00 € 
 7.12. Laenud 0 € 

8. 8.1. Kulutusi kokku  65722.00 € 
 8.2. Töö- ja teenistustasud (bruto) 46354.00 € 
  sh vaimulikele makstav teenistustasu (bruto) 0 € 
 8.3. Riigimaksud töö- ja teenistustasudelt 7236.00 € 
 8.4. Maamaks 2903.00 € 
 8.5. Kulutused kinnisvarale 

Kulud kogudusele kuuluva kinnisvara parendamiseks, haldamiseks, sh 
kindlustus, kütmine, elekter jms aasta jooksul tehtud kulude 
kogusumma. 

394.00 € 

 8.6. Kulutused transpordile 192.00 € 
 8.7. Kantselei kulud 1588.00 € 
 8.8. Kulud lastetööle 24.00 € 
 8.9. Kulud noortetööle 183.00 € 
 8.10. Kulud diakooniatööle 1137.00 € 
 8.11. Kulud muusikatööle 1230.00 € 
 8.12. Kirikukassamaks 1841.00 € 
 8.13. Solidaarsusmaks 920.00 € 
 8.14. Praostkonnakassamaks 802.00 € 
 8.15. Muid kulutusi 918.00 € 
 8.16. Laenude ja liisingute tagasimakseid koos intressidega 0 € 

9. 9.1. Rahaline saldo aruandeperioodi lõpus 
Koguduse rahade seis pangas ja kassas aruandeaasta 31. detsembri 
seisuga. 

15846.00 € 

 
 
 
1.02.2015 
Õpetaja Gustav Piir  
 
 
 
 
 


