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 I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs 
 

Koguduse kantselei asub aadressil Pikk 19, 44307 Rakvere, tel. nr. 324 3928. 
Kantselei on aruandeaastast avatud igal tööpäeval kell 10.00-16.00. 
 

Liikmeid oli 948 (2014. aastal 925), annetajaliikmeid 229 (2014. aastal 236), täisõiguslikke 
liikmeid 221 (2014. aastal 207). 
 
Koguduse nõukogu on järgmises koosseisus: Riina Arpo, Valdek Hang, Eero Kadarik, Tiiu 
Kadarik, Andres Kalvik, Tõnu Leppik, Tiina Mesi, Karl Mäesepp, Toivo Reinsoo, Olev 
Rohumäe, Keio Soomelt, Jaana Tiidemaa, Toomas Varek, Tõnu Tiimus ja Maris Marko. Ainsaks 
asendusliikmeks on Leho-Toomas Tomps. Sinodisaadikuteks on Karl Mäesepp ja Tiiu Kadarik. 
Sinodisaadikute asendusliikmeteks on Eero Kadarik ja Valdek Hang.  
 
Koguduse juhatusse kuulusid aruandeaastal: Karl Mäesepp (esimees), Toivo Reinsoo, Olev 
Rohumäe, Valdek Hang ja Eero Kadarik. Koguduse revidendiks on Maie Rumm. 
 
II. Koguduse töötajad ja nende tegevus 
 
1. Koguduse vaimulik: õpetaja Tauno Toompuu 
Vanus: 36 
Koguduses töötatud aeg: alates 01.09.2007. 
Töökoormus koguduses on 40 tundi nädalas, 8 tundi tööpäevas. Puhkepäev on tavaliselt 
esmaspäeviti, muu puhkeaeg tuleb teiste päevade peale kokku.  
Lisaks kogudusetööle on õpetaja alates aruandeaastast konsistooriumi assessor ja Viru praost.  
Lisaks hooldas vaimulik Käsmu kogudust aruandeaasta sügiseni. 
Kokku tuleb vaimuliku töökoormus umbes 10 tundi tööpäevas. 
 
Oikumeenilises valdkonnas on õpetaja SA Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutuse 
juhatuse liige koormusega 2 tundi kuus.  
 
Lisaks on õpetaja MTÜ Rakvere Diakooniakeskus juhatuse liige ja IRL-i Kristliku ühenduse 
asutaja ja liige. 
 
Alates 2013. aasta sügisest on koguduse õpetaja Rakvere linnavolikogu liige IRL-i fraktsioonis ja 
linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees ja linna esindaja Rakvere Reaalgümnaasiumi 
hoolekogus. Poliitilisele tegevusele kulub keskmiselt 8 tundi kuus. 
 
Aruandeaasta juuni alguses käis vaimulik ametireisil EELK konsistooriumi delegatsiooni 
liikmena USA-s Marylandi osariigis, kus osales Ameerika luterliku kiriku Marylandi sinodi 
aastakonverentsil, külastas Ameerika erinevaid luterliku kiriku kogudusi, teenis pühapäevasel 
jumalateenistusel koos peapiiskop Urmas Viilmaga Baltimore Eesti kogudust ja külastas 
Washingtonis Eesti Vabariigi suursaatkonda. 
 

Eestis osales vaimulik EELK vaimulike konverentsil. 
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Perekond: abikaasa Pille Toompuu (38) on hariduselt teoloogiamagister, töötab Rakvere Apollo 
raamatupoes, aruandeaastal lastega kodune. Peres on kaks poega: 2-aastane Markus ja 3-aastane 
Ruuben. 
 
Elamistingimused: elab Rakveres, Rakvere koguduse pastoraadis, kus on elamistingimused 
rahuldavad. Kasutuseloleva korteri pind jääb 80 ruutmeetri kanti. Kasutada on avatud köögiga 
tuba, magamistuba ja vannituba koos tualeti, duši ja vanniga. Aruandeaastal remonttöid ei 
teostatud, küll aga ühendati pastoraat Rakvere linna veevõrguga, sest põuase suve tõttu sai vesi 
pastoraadi kaevust otsa. Korteris vajab remonti veel hetkel tühjana seisev katkise ahjuga tuba ja 
praegune magamistuba. Korter on puuküttel, talvel kulub ca 20 m3 puid. 
 
Vaimulikul on perekonnaseisuametniku õigused. 
 
2. Organist: Aruandeaastal töötas organistina Marju Metsman kuni aruandeaasta maikuuni. 
Seejärel toimisid organisti asendajatena koguduse koorijuht Anu Korsar ja Kadrina muusikakooli 
klaveriõpetaja Tõnu Klomann. Alates septembrist teenib organistina helilooja Mart Siimer (48). 
Oma põhitöökohalt töötab Siimer Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pedagoogina ning 
koguduses teenib pühapäevastel jumalateenistustel ja pühadel peaorganistina. Töökoormus 
koguduses on 5 tundi nädalas. Aruandeaastal on koguduse abiorganistina töötanud Liivia Hübner 
(52), kes mängib nädalasisestel jumalateenistustel ja talitustel. Liivia Hübneril on lõpetamata 
klaveri eriala konservatooriumist. 
 
3. Sekretär: lisaks õpetajale on ainus täiskohaga töötaja koguduses sekretär Tiiu Kadarik (58). 
Tiiu on koguduse liige, abielus, elab Rakveres, Liiva tänaval. Tema tööülesanneteks on: 
annetuste vastuvõtmine, talituste vormistamine, arhiivi korrashoid, meetrikaraamatute pidamine, 
kirjavahetus, arvete tasumine, kassa pidamine, kodulehekülje haldamine, facebooki konto 
haldamine, teadete vormistamine ja edastamine, kuulutuste valmistamine, sünnipäevaõnnitluste 
saatmine, andmepanga pidamine, protokollimine ja protokollide vormistamine, 
ametikirjavahetuse ettevalmistamine, koguduseliikmetega ühenduse pidamine, projektide ja 
rahataotluste tähtaegade jälgimine, projektide ja rahataotluste ettevalmistamine, projektide ja 
rahataotluste aruandluse koostamine, erinevate rahastamisvõimalustega kursis olemine ja info 
edastamine. Töökoormus 40 tundi nädalas.  
 
 
4. Perenaine: Tiiu Oppi (60) töötab koguduses alates 2007. aastast. Tema ametiülesanneteks 
aruandeaastal oli noortemaja ja kiriku korrashoid, kirikutorni korrashoid, suurpuhastuste 
korraldamine noortemajas ja kirikus 2 korda aastas, kiriku tekstiilide vahetamine ja korrashoid, 
altarilinade, albade ja koorirüüde pesumajja viimine, küünalde vahetamine ja korrashoid, 
kirikuvanemate kordineerimine, kirikukohvilaua korraldamine, vajalike toiduainete hankimine 
kiriku kohvilaua ja kantselei tarbeks, humanitaarabi jagamine, tulekustutite kontroll ja päeviku 
täitmine, elektri- ja veenäitude võtmine, kojamehe töö kordineerimine, prügi sorteerimise ja 
äraviimise korraldamine, kiriku ettevalmistamine ametitalitusteks, õpetaja assisteerimine 
ametitalitustel. 
 
 Perenaise töökoormus on 15 tundi nädalas ja tasumine toimub FIE arvete alusel. 
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5. Raamatupidaja: koguduseliige Riina Arpo pakub kogudusele raamatupidamisteenust  alates 
2011. a. See on eriline tänupõhjus, et raamatupidamisteenust pakub koguduse liige, kes on 
kirikueluga paremini kursis kui seda oleks mõni väljast võetud raamatupidaja. Tasumine toimub 
arvete alusel. 
 
6. Kojamees: alates 2012. aasta novembrist töötab kojamehena Toivo Enniko. Tema ülesandeks 
on kiriku, pastoraadi ja kiriku koolimaja ümbruse korrastamine igal hommikul enne tööpäeva 
algust ning vastavalt vajadusele ka muudel aegadel. Töötab koguduses osalise tööajaga 
töölepingu alusel.  
 
7. Vabatahtlikud töötegijad: Vabatahtlikena panustavad koguduse töösse ehitustegevuse eest 
vastutavana Juhan Rumm; kirikuvanematena graafiku alusel kaasa teenivad Tiit Korsar, Valdek 
Hang, Toivo Reinsoo, Eero Kadarik, Juhan Rumm, Karl Mäesepp, Ain Jaanru, Marika Jaanru, 
Kaire Rõuk, Maire Rõuk, Katrin Vipp, Oksana Kuznetsova, koorijuht Anu Korsar, 
pühapäevakooliõpetaja Tiina Mesi. Ühtekokku on aruandeaastal kaasa löönud üle 60 
vabatahtliku. 
 
III. Jumalateenistusliku elu analüüs 
1. Jumalateenistus on vastavalt kehtestatud Käsiraamatule. Perikoobiread on samuti Käsiraamatu 
järgi.  
 
Jumalateenistuse muusikana kasutatati aruandeaastal peamiselt missamuusika 2. varianti. Alates 
aruandeaasta advendiajast asusime õppima missamuusika 3. varianti. Iga jumalateenistuse eel on 
väike harjutusaeg, kui organist Mart Siimeri eestvedamisel lauldakse läbi ordinaariumi osi ja 
psalmi antifoni, mille organist teeb igaks pühapäevaks uue meloodiaga ning seda lauldakse a 

capella organisti eeslaulmisel. Kogudus on eriti psalmiantifoni osa laulmise hästi omandanud ja 
laulab ilusti kaasa. Eeslauljat kasutame veel kyrie, laudamuse, evangeeliumi eelse halleluuja 
salmi ja Meie Isa palve laulmisel. Enamasti täidab eeslaulja osa orgnist, vahel ka keegi 
koorilauljatest. Suund on kasutada rohkem gregoorius laulu iidseid viise ja vähem orelisaadet. 
Vaimuik laulab liturgi osad ise. 
 
Igaks pühapäevaks valmistab koguduse sekretär koostöös õpetajaga jumalateenistuse kava, kus 
peal pühapäeva teema, kirjakohad, patutunnistuse tekst, kollektapalve, psalmi antifon koos 
nootidega, lõpupalve ja järgmise nädala teated. Ühtlasi on see kava hiljemalt reedeks kättesaadav 
organistile. Eesmärgiks on hõlbustada jumalateenistuse jälgimist ning innustada aktiivsemalt 
kaasa teenima. See 2012. aastal kasutusele võetud praktika on kaasa toonud selle, et kogudus 
laulab juba julgemalt kaasa psalmi antifooni ja ütleb valjul häälel patutunnistust. Taoline kava 
teeb võimalikuks nt patutunnistuse tekste aasta vältel varieerida, ka kollektapalve võib nii 
pikemaks ja mitmeksesisemaks muuta.  
 
Igal pühapäeval teenib kaasa kaks kirikuvanemat. Meeskirikuvanema ülesanne on avada kirik üks 
tund enne jumalateenistuse algust, seada valmis laulunumbrid, armulauatarbed ja küünlad, 
assisteerida vaimulikku jumalateenistuse ajal nt vahendades mälestamis- ja eestpalvesoove, 
panna kirja armulaual ja jumalateenistusel osalejate arvud, viia läbi korjandust, jagada armulaual 
karikat ning vastutada korra eest jumalateenistusel. Missa järel kustutab ta küünlad, loeb 
korjanduse ning sulgeb taas kiriku uksed. Naiskirikuvanema ülesanne on jagada kirikusse 
saabujaile lauluraamatud ja kavad, panna tööle sisse- ja väljahelistamise kellad, samuti 
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mälestamise- ja meie isa palve kellad, assisteerida korjanduse läbi viimisel ning koguda 
jumalateenistuse lõppedes taas väljajagatud lauluraamatud. Aruandeaastast alates on hakanud 
kaasa teenima ilmikud ka pühakirja lugemiste ja kirikupalvete lugemisel. Selleks oleme 
kasutanud Põltsamaal täiskasvanute piibliõppekursusel osalenud kahte meest Juhan Rummi ja 
Eero Kadarikku.  
 
Jumalateenistus kestab tavaliselt 1 tund ja 15 minuti kuni poolteist tundi. Jutlus keskmiselt 10-15 
minutit. Jutluse ilmestamiseks kasutatakse vahel ka pilte, mida näidatakse projektoriga kiriku 
seinale või muusikalõike, mida mängitakse kirikus asetsevatest kõlaritest. 
 
2. Keskmiselt osales aruandeaastal jumalateenistustel 61 inimest. See on sama palju kui eelmisel 
aastal. Jumalateenistusel osalejate hulgaga võib rahule jääda. Kohustuslik on osaleda 
jumalateenistusel leeriõppijatel, kes peavad kursuse vältel käima 6 missal. See tekitab paljudes 
juba hea rutiini, millega on pärast lihtne edasi minna. Samuti on siis jumalateenistusel toimuv 
tuttav ja ei hirmuta. 
 
Armulaud on kaetud igal pühapäeval ning ühtekokku on 2015. aastal armulauast osa saanud 1695 
inimest. Alates 2011. aasta oktoobrist kui piiskop Einar Soone pühitses kogudusele tabernaakli, 
mille varalahkunud õpetaja Illar Hallaste meile kinkis, on tavalisel missal armulaualisi alati 2 
laudkonda. Varem ei olnud see nii tavapärane.  
 
3. Väljakuulutatud jumalateenistuste pidamatajätmist ei ole olnud. 
 
4. Väljaspool kirikuhoonet on peetud traditsiooniliselt jumalateenistusi Tõrma kalmistul ja 
Rakvere linnakalmistul. Tõrmas toimub surnuaiapüha jumalateenistus tavapäraselt jaanipäevale 
järgneval pühapäeval ning linnakalmistul juulikuu teisel pühapäeval. Mõlemal teenistusel teenib 
kaasa Rakvere linnaorkestri puhkpillikvartett ning Tõrmas tavaliselt ka koguduse kammerkoor 
kui naiskoor on tavapäraselt laulnud linnakalmistul. 
 
5. Igal jumalateenistusel osaleb orel, noorteteenistustel noorteansambel, koguduse kaks koori 
teenivad kaasa vastavalt oma võimalustele, kumbki  umbes  4 korda aastas. Aruandeaastal on 
koorijuhi initsiatiivil toimunud kooride ühiseid laulmisi, kus nii naiskoor, kammerkoor kui tihti 
ka Kadrina kirikukoor üheskoos teenivad.  
 
IV. Kiriklike talituste analüüs 
Kiriklikest talitustest on enim matuseid (20). See arv on läbi aastate olnud samas suurusjärgus, 
kõikudes ühe või kahe talituse võrra.  Erinevalt eelmisest aastast on ristimiste ja konfirmeerimiste 
arv väiksem matuste hulgast. Kui 2014.a. oli ristimisi 31 ja leeritamisi 23 (2013. aastal olid need 
arvud vastavalt 31 ja 23), siis aruandeaastal 2015 oli ristimisi vaid 15 ja konfirmeerimisi 17. 
Põhjuseks võib pidada seda, et suvel leerikooli ei toimunud ja suvisesse leerilaagrisse ei 
õnnestunud meil saada kuigipalju leerilapsi. Nii kujuneski kõige suuremaks sügisene leerirühm 
oma 9 liikmega, kevadel käis leeris  5 ja suvises leerilaagris 3 inimest. Kuna enamik leeris 
käijatest on ka ristimata, siis sõltub ristitavate arv suuresti leerilaste arvust.  Matuste puhul jätkub 
tendents, et kiriklikke matuseid üha rohkem soovitakse toimetada Rakvere linnakalmistu 
leinamajas.  
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V. Muusikatöö 
1. Kogudusel on muusikakollektiivides naiskoor ja kammerkoor, juhatab Anu Korsar. 
Noortebänd Kitselapsed on vähese aktiivsusega, kuna peamised osalised Hälis Rünk ja Aarto 
Mälgand õpivad Tallinnas EMTA-s.  
 
2. Koguduse ruumes käib koos ka meesansambel Sõbrad, mida juhatab koguduseliige Anneli 
Riim. Koori lauljate enamus ei ole kogudusega seotud, küll aga on nad laulnud kirikus ja 
teeninud aruandeaastal kaasa ka jõuluõhtu jumalateenistusel. 
 
3. Kriisade valmistatud ja 1927. aastal õnnistatud kiriku oreli seisukord on väga hea. Hardo 
Kriisaga on kogudusel hea koostöö ja orelimeister käib ise vastavalt vajadusele parandamas ning 
olulisemate kontsertide ning kontsertsarjade eel ka häälestamas. Suurimaks orelisündmuseks on 
jätkuvalt suvine orelipooltundide sari, mille raames toimub juunist augustini igal laupäeva 
keskpäeval üks orelikontsert. See sari toimub koostöös KULKA Lääne-Virumaa ekspertgrupi 
ning Rakvere linnavalitsusega ning selle raames musitseerivad kirikus muusikud üle Eesti ning 
ka välismaalt. 
 
4. Samuti on muusikatöös oluline koht muudel aastavältel toimuvatel kirikukontsertidel. Kõige 
aktiivsem on selles osas detsember. See on ka koht, kus võimalik kuulutada kirikusse sattuvale, 
sageli väga usukaugele rahvale evangeeliumi. Aruandeaastal oli ühtekokku 38 kontserti. 
 
5. Erilist äramärkimist väärib koguduse uue organisti Mart Siimeri roll muusikaelu elavdamisel. 
Lisaks sellele, et oleme liikunud gregooriuse laulu kasutamise poole, on kogudusele kohandatud 
ja õpetatud selgeks suhteliselt keerulised missa osad jumalateenistuste käsiraamatu 3. 
missamuusika variandist – Sanctus ja Agnus Dei. Igapühapäevased psalmiantifonid toetavad 
jumalateenistuse sõnaosa ja lisavad võimalust kogudusel missal aktiivselt kaasa teenida. Samas 
on see esteetiliselt kaunis. 
 
VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö 
1. Kodukülastusi teeb koguduse õpetaja vastavalt kutsele. Ilmselgelt on terve hulk 
koguduseliikmeid, kes külastavad kodusid ning jagavad nõnda ka hingehoidlikku tuge. 
 
2. Õpetaja on varemalt külastanud suhteliselt aktiivselt Rakvere haigla hooldusosakonda. 
Aruandeaastal on see tegevus vaimuliku kasvava muu töökoormuse tõttu soiku jäänud. Siiski ei 
jää inimesed seal teenimata, sest Rakvere haiglas tegutseb vabatahtliku kaplanina vabakoguduse 
Hüüdja Hääl pastor Heiki Põldaru. 
 
3. Hoolekandetöös osaleb kogudus kaudselt ka kunagi koguduse initsiatiivil rajatud MTÜ 
Rakvere Diakooniakeskuse kaudu, mille juhatuse liikmeks vaimulik koguduse esindajana ka on. 
Diakooniakeskus pakub toidupanga teenust. 
 
4. Kogudus ise humanitaarabi suurtes kogustes ei jaga ning peamiseks takistuseks on ruumi 
puudus, kus saaks vajalikku toidu- või riideabi ladustada. Vahel ikka toob keegi oma kantud 
riideid või esemeid, kuid need jagatakse perenaise abiga kiiresti teadaolevatele hädalistele. 
 
5. Juba palju aastaid käib koguduse juures koos AA rühm, mis koguneb laupäeviti kell 18.00 
koguduse noortemajas. Nende tegemist kogudus ei suuna ega dikteeri mingilgi moel, kuna 
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tegemist on niivõrd spetsiifilise ja erikogemusi vajava rühmaga. Ent kindlasti on see vajalik 
alkohoolikute ja tänapäeval üha enam ka narkomaanide reintegreerimiseks tavaellu. 
 
6. Juba viiendat aastat toimuvad koguduse juures edukalt vanemaealistele koguduseliikmetele 
suunatud eakate pärastlõunad. Kord kuus aset leidvate kohtumiste raames kuulatakse elavas 
esituses muusikat, kohtutakse mõne huvitava külalisega, loetakse luuletusi, süüakse üheskoos 
isevalmistatud ja koduküpsetatud suupisteid. Keskmiselt võtab eakate pärastlõunast osa 30 
inimest. Tavaks on saanud ka kevadine eakate ekskursioon, mis aruandeaastal leidis aset mai 
kuus ja külastati Järvamaa pühakodasid. Eakate pärastlõunaid korraldab oma 4-liikmeline 
toimkond, mida juhatab ka koguduse sekretär-projektijuhi ametit pidav Tiiu Kadarik. 
 
7. Tegutsemist jätkas ka intellektipuudega noortele suunatud Usk ja Valgus liikumine, küll 
väiksema aktiivsusega. Peamiseks väljundiks oli suvine külaskäik Kuressaare Usu ja Valguse 
rühmale ning laager Saaremaal Püha kiriklas. Ühtekokku osales 12 erinevas vanuses ja 
puudeastmes noort. Töö koordinaatoriks on Tarvastu koguduse õpetaja Elve Bender, kohapeal 
aga pikaaegse eripedagoogikogemusega Maie Sild. 
 
8. Aruandeaastal osales kogudusest töörühm Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt korraldatud 
koolitusel Sotsiaalsete ettevõtete arenguprogramm. See kestis aruandeaasta veebruarist 
detsembrini ja selle raames osaleti pea igakuiselt Tallinnas toimuvatel terve päeva kestnud 
seminaridel. Kogudusest osales lisaks vaimulikule veel juhatuse liige Eero Kadarik. Kuid 
koguduse töörühma kuulus veel Lääne-Virumaa maakondliku arenduskeskuse konsultant Katrin 
Põllu. Koolitusel oli üle Eesti kokku 8 MTÜ-d, kes igaüks tegeles või plaanis alustada tegelemist 
sotsiaalse ettevõtlusega. Koguduse poolt olime seal ideega rajada koguduse juurde 
intellektipuudega inimestele suunatud töökeskus. Selle kõrgetasemelise koolituse raames 
tegelesime teenuse disainiga, kaardistasime sihtrühmi, koostasime äri- ja finantsplaanid ning 
lõpuks osalesime ka Töötukassa hankes kaitstud töö teenuse pakkumiseks. Hanget seekord me ei 
võitnud ent lootust on töökeskus siiski peagi käima saada. Nõnda oleks kogudusel juures üks 
väga tugev ja uudne kogukonda suunatud väljund, mille kaudu teenida 10-12 erivajadustega 
inimest, pakkuda täiskohaga tööd kahele tegevusjuhendajale ja koostada toimiv koostöövõrgustik 
vähemalt viiest kohalikust eraettevõttest. 
 

9. Uueks tööharuks aruandeaastal võib nimetada pagulastega tehtavat tööd. Kuna temaatika 
tõusis just 2015. aastal jõuliselt esile ja Vao varjupaigataotlejate keskus asub meile suhteliselt 
lähedal, siis oleme püüdnud koostöös teiste Rakvere kogudustega anda oma panus nende 
inimeste teenimisse. Kogudused on kõik üsna seda meelt, et neid inimesi tuleb abistada ja oma 
võimaluste piires aidata, sõltumata nende usutunnistusest, rahvusest või rassist. Nii toimubki 
alates sügisest käsitööring naistele, mille raames transporditakse Vaost pagulased vabakoguduse 
Hüüdja Hääle 15-kohalise bussiga linna, siin nad teevad üheskoos meie meeskonna liikmetest 
naistega süüa ja käsitööd ning lähevad pärast koju tagasi. Kahel korral toimus see sündmus ka 
meie koguduse noortemajas. Ühel korral kaasasime ka pundi mehi, kellega koos meisterdasid 
meie koguduse mehed heategevaks otstarbeks aiatoole. See oli meeleolukas ettevõtmine koos 
pärastise ühise söömaajaga. Lisaks on koguduse õpetaja kaasanud suvistel puuveo töödel 
pastoraadi juures ühte varjupaigataotlejat. 
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VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 
1. Pühapäeviti mihklipäevast emadepäevani toimuvad pühapäevakooli tunnid pühapäeviti 
algusega kell 13.00. Tunde viib läbi Tiina Mesi. Lapsi osales 21 last vanuses 3- 14 eluaastat. 7 
last osales Viru praostkonna lastelaagris Kärus. Emadepäeval ja esimesel advendil osalesid 
lapsed ühisel jumalateenistusel. Mõlemal üritusel osalesid ka lapsevanemad. Teisel advendil ja 
palmipuudepühal toimus Kaja Tederi poolt juhitud meisterdamine mitte ainult pühapäevakooli 
lastele, vaid kõikidele soovijatele Rakveres, Rakvere koguduste liikmetele.  
 
2. Aruandeaastal toimus koguduses 2 leerikooli – kevadel ja sügisel. Leeritunnid toimuvad 
kolmapäeviti algusega kell 18.00, üks tund kestab keskmiselt 2 akadeemilist tundi. Õpetab 
koguduse vaimulik. Toimus ka tradistiooniline leerilaager Kadrinas, mida kogudus korraldab 
koos Kadrina Katariina kogudusega. 
 
3. Oluliseks laste- ja noorsootöö valdkonnas tuleb pidada koolide jõulusündmusi kirikus. 
Aruandeaastal pidasid oma jõuluaktused kirikus Rakvere Reaalgümnaasium, Rakvere põhikool ja 
Lasila põhikool. Iseseisvuspäeva paiku on traditsiooniks kujunenud, et Rakvere Eragümnaasium 
peab oma vabariigi aastapäevale pühendatud aktuse meie kirikus. Lisaks laste ettevalmistatud 
kavale on seal alati ka vaimulik osa, kus koguduse õpetaja peab kõne ja loeb palve. Need on 
ilusad misjoniüritused, mis on eranditult saanud head tagasisidet saanud koolide ja osalejate 
poolt. Mõned aastad tagasi alustasime koguduse juhatuse esimehe Karl Mäeseppa eestvedamisel 
üleskutsega tulla koolidel jõulude eel kirikusse ühist koolide kontserti pidama. Paaril aastal see 
toimus ilusasti, kuid nüüd on asendunud sellega, et koolid tulevad ise ja igaüks omaette kirikusse 
ja on leidnud selle olevat sobiliku tegevuse nende koolile. See näitab, kui tähtis on kirikusse 
kutsuda ja mitte piirduda võimalusega kirikusse tulla. 
 
4. Religiooniõpetuse tunnid toimuvad Lasila põhikoolis, kus õpetab koguduse pühapäevakooli 
õpetaja Tiina Mesi, Rakvere Eragümnaasiumis, kus õpetab üks  religiooniantropoloogia magister 
ja aruandeaastast ka koguduse liikmeks saanud Marju Saluste. Rakvere Gümnaasiumis tunde 
enam ei toimu. Põhjuseks õpetaja töökoormus, kes ise neid seal pidada ei jaksa ja kedagi teist ei 
ole asemele ka leidnud. 
 
5. Piiblitunnid toimuvad regulaarsusega umbes kord nädalas kogudusekooli nime all. Osalejaid 
oli 12-15. Aruandeaastal juhendas kogudusekooli kevadperioodil kirikuvanem ja usuteaduse 
üliõpilane Valdek Hang, kes läbis misjonikeskuse poolt korraldatud Kasvuaja koolituse ning on 
õigustatud kasutama nimetatud koolituse materjale. Sügisest hakkas kogudusekooli juhendama 
vaimulik, sest see on hea võimalus kogudusele lähemal olla, kuulda inimeste küsimusi ja saada 
osa teemadest, mis koguduse liikmetele korda lähevad. Sügisesest on kogudusekooli teemaks 
„Jeesus“. 
 
6. Koguduse õpetaja jätkab õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse eriala 
magistriõppes. Kirikuvanem ja juhatuse liige Valdek Hang jätkab oma õpinguid Usuteaduse 
Instituudi usuteaduse erialal diplomiõppes. Kaks kogudusevanemat, Eero Kadarik ja Juhan 
Rumm läbisid aruanadeaastal täiskasvanute piiblikursuse Põltsamaal ning Juhan Rumm jätkab 
õpinguid jutlustajate kursusel. Aruandeaasta suvest sooritas koguduses oma praktikat Usuteaduse 
Instituudi usuteaduse diplomiõppe üliõpilane pr. Inge Papp, kes elab muidu Jõhvis ent suunati 
praktikale Rakverre. Praktika raames teenis ta kaasa jumalateenistustel, pidas ühe jutluse, ühe 
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ristimiskõne, osales leeritunnis ja koostas sügisesele leerirühmale leeritesti, osales leerilaagris ja 
lastelaagris. 
 
VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 
 
1. Misjonitegevuse alla kuulub Pereraadio Rakvere stuudio tegutsemist koguduse noortemajas. 
Siseministeeriumi rahastusel ja Pereraadio direktori Paavo Pihlaku tööviljana valminud 
kaasaegne raadiostuudio õnnistati 2012. aasta detsembris ja jätkas aruandeaastal tegutsemist 
nõnda, et keskeltläbi 1-2 kolmetunnist otsesaatena üle Eesti eetrisse minevat hommikuprogrammi 
nädalas tehakse Rakverest. Raadio on tänapäeval oluline misjonikanal, mille kaudu evangeeliumi 
sõnumit inimesteni viia. Rakvere stuudios püütakse jõuda kohaliku kuulajaskonnani tuues 
saateprogrammi sisse kohalikke teemasid ja kutsudes stuudiosse kogukonnas kõnekaid ja olulisi 
inimesi. Nii ei koosne kuulajaskond sugugi ainult koguduse liikmetest, vaid puudutab palju 
laiemat inimeste ringi. Igal juhul on Pereraadio Rakvere stuudio oluline misjonivõimalus mitte 
ainult Rakvere kogudusele, vaid Virumaal tervikuna. Tulevikus on mõeldav hakata tootma just 
Virumaale suunatud ja siinse Pada saatealal kuuldavat programmi nt. kasvõi jumalateenistuste 
ülekannete näol. 
 
2. Misjonitegevuseks võib kahtlemata pidada ka iga-aastaseid Rakvere kirikupäevi, mida 
korraldavad Rakvere kristlikud kogudused üheskoos. Seekordsed kirikupäevad pealkirja all Tegu-

Sõna olid ühtekokku kaheksandad ja keskendusid kirikute ja kristlaskonna rollile midagi reaalset 
ära teha, et tänapäeva probleemidele omi lahendusi pakkuda. 
 
3. Kogudusel on oma kodulehekülg ja Facebooki leht, mille vahendusel toimub jooksva info 
vahetamine ning ka kristliku sõnumi edastamine. 
 
4. Palju tehakse misjonitööd üheskoos teiste kogudustega. Üheks ühiseks meetodiks kujunes 
aruandeaastal Rakvere bussijaama taga inimestele kohvi pakkumine. Selle ideeks oli luua suhteid 
mööduvate inimestega ja kui inimesel soovi, siis ka vestelda vaimulikel teemadel. Selles 
ettevõtmises osales meie kogudusest 3-4 inimest. Peainitsiaatoriks on vabakoguduse Hüüdja Hääl 
pastor Heiki Põldaru. 
 
5. Ka pagulastega tehtav töö on misjonitöö, kuna umbes pooled Vao varjupaigataotlejate 
keskuses elavatest inimestest on moslemid. Aruandeaastal korraldas kogudus soovijatele Vao 
varjupaigataotlejate keskusest viimise Tartu vaimulikule laulupeole. Lõpuks võttis selle 
võimaluse vastu kaks noormeest – üks Kamerunist ja teine Kongost, mõlemad katoliiklased. 
Lisaks toimus Rakvere koguduste poolt üheskoos korraldatud perepäev Vaos, kus osalesid nii 
varjupaigataotlejad kui kohalikud inimesed. Seal lauldi vaimulikke laule (musitseeris Margit 
Prantsus), üks kunagine pagulane kõneles oma kogemustest ning toimus ühine söögi osadus. 
Detsembris toimus sarnane sündmus Rakvere metodisti kiriku ruumes, kus lauldi vaimulikke 
jõululaule, loeti jõuluevangeeliumit ja allakirjutanu pidas jutluse Mt 2,1-12 tekstile. Söödi 
üheskoos jõulutoite ja meie koguduse juhatuse esimees Karl Mäesepp tegi jõuluvana. Kõik said 
pakid ja lugeda jõuluvanale luuletust. Seejuures oli väga tähtis vaimulik palveosa. Palvetati 
paljudega üheskoos väiksemates gruppides ja ka moslemitest osalejad olid sündmusest väga 
liigutatud. 
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IX. Avalikud suhted 
Suhted kohaliku ajakirjandusega on head. Kasutatakse nii Virumaa Teataja kui Kuulutaja 
reklaamivõimalusi, samuti on olnud võimalik mõlemas lehes avaldada arvamuslugusid ja 
sündmuste kajastusi koguduses toimuvast. Kogudusel on oma kodulehekülg kolmainu.ee, 
Twitteri ning Facebooki kontod. 
 
X. Majanduselu 
1. Koguduse majanduslik olukord on rahuldav, aruandeaastal kohati ka väga pingeline. Kui 
tavapäraselt on veerand laekumistest tulnud liikmeannetustest, siis aruandeaastal moodustab see 
osa vaid 10%. Peamiseks põhjuseks on kiriku remondi heaks korraldatatud korjandus, millesse 
kogunes aruandeaastal 97 288,08 eurot ja mis suurendas eelarve mahtu märgatavalt. Siin on 48 
000 euro ulatuses Rakvere linnavlitsuse toetust ja 38 000 euro ulatuses Kultuuriministeeriumi 
kaudu laekunud nn. katuseraha. Selle summa saamisse panustasid kõik Rakverest riigikokku 
valitud poliitilised jõud: IRL, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik erakond. 
 
Ilma korjanduse fondita moodustavad liikmeannetused veerandi ehk 27% koguduse eelarvest. 
Aruandeaastal kahanes liikmeannetuse tasunute hulk 7 inimese võrra. Peamiseks põhjuseks võib 
lugeda inimeste hoolimatust oma annetuse tasumisel. Liikmeannetuse maksmise vajalikkuse 
selgeks tegemine on üha suurem väljakutse, sest tänapäeva inimese jaoks jääb taoline 
bürokraatlik formaalsus kaugeks ja arusaamatuks. Pigem annetatakse vastavalt oma soovile 
jumalateenistusel, ja muude korjanduste puhul. Tunnustust väärib tõsiasi, et keskmine 
liikmenantus ühe nimese kohta on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2008. a oli see 27 eurot, siis 2014. 
aastal oli see juba 69 eurot ja aruandeaastal oli liikmeannetus keskmiselt 72 eurot inimese kohta. 
 
2. Suurimaks sissetuleku allikaks on kinnisvara. Hoonetena on kogudusel kasutada Pikk tn 19 
asuv Kolmainu kirik, kiriku kõrval asuv noortemaja, samal aadressil paiknev pastoraat, Pauluse 
kirik Võimla tn 1, Pauluse kiriku juurdeehituses paiknev korter, ning Pikk tn 30 asuv koolimaja. 
Viimase hoone kinkis 2011. aastal kogudusele Austraalias elav kuid Rakveres sündinud mees 
Boris Lees. Kõige suurem renditulu laekubki hetkel tollest koolimajast, tervelt 65% (2014. aastal 
67%) kinnisvaralt laekuvast summast ja see on täpselt veerand ehk 25% koguduse 
majandustegevuseks laekunud tuludest (ilma kirikuremondi korjandusfondita). Pikk 30 hoones 
maksavad renti muusikakool Rajaots, kunstikool Athena ning kunstnik Toomas Kaskmann. 
Majas elab ka perenaine Velda Laks, kes renti ei maksa, kuna osutab vastu teenust- hoolitseb 
maja ning selle ümbruse heakorra eest. 
 
3. Suuruselt teine sissetulekuallikas kinnisvara valdkonnas on Kolmainu kiriku rentimine 
kontsertideks. Aasta-aastalt on see osa ka kasvanud ja aruandeaastal moodustas see osa juba 14 
% kinnisvaratulust (9% 2013. a, 10% 2014. a). Sellega ületab Kolmainu kiriku rendist saadav 
tulu Pauluse kiriku eest saadava summa kahekordselt. See on tähelepanuväärne selle poolest, et 
kui Kolmainu kiriku väljarentimisest on võimalik tulu teenida peamiselt ainult detsembrikuus, 
siis linnale renditava Pauluse kiriku eest makstakse renti terve aasta vältel. Hea õppetund on see, 
et ka jõulukontserdid on, eriti linnatingimustes üks oluline sissetulekuallikas kirikule ja seda 
allikat on võimalik kasutada ka ilma, et kirikuhoone pühadus saaks rikutud. 
 
4. Samal ajal on aasta-aastalt kahanenud koguduse noortemaja rendist laekuva tulu osa 
moodustades aruandeaastal vaid 5% kinnisvaratulust (8% 2013. a, 6% 2014. a). Aruandeaastal ei 
toimunud noortemajas tööharjutuse tegevust, mis on olnud oluliseks panuseks renditulust. See 
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tuluosa ongi koguduse tegevusest suhteliselt sõltumatu, rippudes ära meie partnerite edukusest 
tööhõiveameti korraldavatel hangetel.  
 
5. Pauluse kirik, olles oma 700 ruutmeetriga koguduse suurim kasutuses olev kinnisvaraobjekt, 
tuues samal ajal kõige vähem kogudusele tulu - 1611 eurot. Põhjuseks on see, et 1990-ndate 
teises pooles anti Pauluse kirik Rakvere linnale rendile ülimalt kahjuliku rendilepingu alusel, mis 
kehtib sellisel kujul aastani 2027. Toona Rakvere spordikeskuse kasutusel olnud hoone on täna 
Rakvere kultuurikeskuse hallata ning lisaks sportimisele kasutatakse seda maadlustreeninguteks 
ja hoones tegutseb ka linna noortekeskus.  
 
6. Pauluse kirikus asuvas korteris elab üks üürnik, kes tasub üürilepingu alusel oma korteriüüri 
kogudusele, aruandeaastal tõstsime seda 720 eurole aastas. 
 
7. Kolmainu kiriku olukord on rahuldav, ent mitte hea. Aruandeaastal oli suurimaks tööks 
pikihoone katuse vahetus, mis läks ühtekokku maksma 153 819,65 eurot ja millest 50 000 eurot 
annetas linna aukodanik Arvo Pärt, 48 400 eurot Rakvere linnavalitsus, 38 000 eurot 
Kultuuriministeeriumi kaudu nn katuseraha ning üle 17 000 euro laekus korjanduse annetustest. 
Tõid teostas kohalik firma AS Later. 2013. aasta 1. advendil kuulutas toonane peapiiskop Andres 
Põder välja korjanduse kiriku remondiks ja võib ölda, et üks oluline etapp on edukalt läbi. Siiski 
jätkab kogudusremondiks vajaliku raha kogumisega, sest järgmisena ootavad vahetamist aknad ja 
korrastamist kirikuhoone uksed. 
 
8. Koguduse pastoraadihoones on täna kasutamiskõlblik vaid õpetaja korter (ühtekokku ca 100 
m2). Päris elamiskõlblik sellest on üks tuba ning avatud köök ja tualetiga vannituba. 
Aruandeaastal suuremaid remonttöid ei tehtud, hoone vaid liideti Rakvere linna veevõrguga, sest 
suve ja sügise kuivad ilmad jätsid kaevu tühjaks ja vesi lõppes otsa. 
 
9. Koguduse noortemajas asub hetkel kantselei, pühapäevakooli ning koosolekuteruum, 
Pereraadio stuudio ja suur saal, mida kasutavad koguduse koorid oma proovideks ning kus 
toimuvad igareedesed Taize palvused, leeritunnid, kogudusekooli tunnid, kirikukohvilauad ja 
muud taolised koguduse sündmused. Ülemist saali on renditud ka mitmeteks üritusteks, samuti 
tööharjutusrühmade jaoks. Ülemine saal on avatud ka erinevate näituste tarbeks, aruandeaastal oli 
saalis üleval kohaliku kunstnik Jüri Jürna maalinäitus ning aasta teises pooles kiriku 
katuseplekkidest valmistatud näitus, kus Rakvere teatri suvelavastuse „Maailma parim küla“ 
tarbeks valmistati tahvlid tsitaatidega Aarto Paasilinna etendusest. 
 
10. Aruandeaastal tegutses juba kolmandat hooaega koguduse suvekohvik Miikael. Selleks on 
renoveeritud Kolmainu kiriku kõrval asunud surnuraamide kuur. Nii oligi suvekuudel kell 10.00-
18.00 kiriku kõrval avatud väike Miikaeli kohvik ja müüginurk, kust lisaks kohvile-saiakestele 
sai osta ka religioosseid sümboleid ja käsitööd. Kohvik võeti heatahtlikult vastu ja pälvis paljude 
kiidusõnu. Aruandeaastal toimis kohvik koostöös Eragümnaasiumi ja Art Cafega. Müüjad olid 
Eragümnaasiumi noored ja müüdav toidukraam tuli Art Cafest. Lisaks saiakestele pakuti sel 
suvel soovijatele ka suppi.  
 
XI. Visitatsioonid ja revideerimised 
1. Visitatsioone ja revideerimisi ei toimunud. 
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XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega 
1. Suhted kohaliku omavalitsusega on jätkuvalt head. Koguduse õpetaja kuulub linnavolikokku ja 
on kultuurikomisjoni esimees. Kogudusse kuuluvad veel volikogu esimees Toomas Varek, kes on 
ka koguduse nõukogu liige ning sotsiaalkomisjoni liige Pille-Ruth Kukemilk ning 
kultuurikomisjoni liige ja aseesimees Anne Nõgu.  
 
2. Aruandeaastal jätkus hea koostöö Lääne-Viru maavalitsusega. Nimelt korraldas kogudus koos 
Rakvere Karmeli koguduse ning maavalitsusega juba neljandat aastat Kolmainu kirikus 
kuldpulmapaaride õnnitlemise- ja tänuürituse. See koostöö näib jätkuvat, sest ka uus maavanem 
Marko Torm on Rakvere Kolmainu koguduse liige ja sage kirikuline. 
 
3. Suhted teiste konfessioonidega on väga head. Rakvere linna vaimulikud kohtuvad regulaarselt 
umbes kord kuus. Üheskoos korraldatakse Rakvere kirikupäevi ning 2012. aasta suvest toimub ka 
oikumeeniline ülistus- ja palveteenistuste liikumine Üks Vaimus, mille raames toimuvad iga 
laupäeva õhtul algusega kell 19.00 ühised teenistused rotatsiooni korras erinevates linna kristlikes 
kirikutes ja palvemajades. Tõsi, Kolmainu kogudusest on osavõtjaid alati kõige vähem ja meie 
koguduseliikmed ei ole väga altid osalema vabakoguduslikel teenistustel. Lisaks osaletakse 
ühiselt iga-aastaselt allianssnädalatel ja korraldatakse koostöös linnavalitsusega 
palvushommikusööke. Aktiivselt teevad linnas omavahel koostööd EEKBL Karmeli kogudus, 
metodistikogudus, adventkogudus ning vabakogudus Hüüdja Hääl. Väiksema intensiivsusega 
tehakse koostööd ka nelipühakoguduse ning õigeusukogudusega. Alates aruandeaastast alustas 
Rooma-katoliku kiriku Miikaeli kogudus oma teenistuste pidamist meie koguduse ruumides igal 
pühapäeval kell 14.30.  
 
3. Suhted praostkonnaga (teiste kogudustega ja praostkonna keskusega) on head. Kogudustest on 
kõige tihedam kontakt Kadrina kogudusega, kellega korraldatakse üheskoos praostkondlikku 
leerilaagrit, Käsmu kogudusega, kelle hooldajaõpetajaks allakirjutanu aruandeaastal oli. Kuna 
aruandeaastal kolis praostkonna keskus Rakverre, on tekkinud rohkem suhteid teiste praostkonna 
koguduste ja vaimulikega.  
 
4. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega on peamiselt seotud vaimuliku 
kaudu. Kuna vaimulik on EELK kirikuvalitsuse liige, siis on temal kontakt erienvate kiriklike 
asutustega vägagi tihe. Kõige rohkem on ametiülesannetest tulenevalt suhelnud vaimulik 
misjonikeskuse ning laste-ja noorsootöökeskusega.  
 
5. Suhted sõpruskogudustega ei ole rahuldavad. Formaalsed sõprussuhted on Saksamaal 
Bordelumi ja Bredstedti kogudustega, kuid sisulit kontakti ei ole. Küllap on paslik sellele põhjust 
otsida nii ühe kui ka teise poole teatavast passiivsusest. Sakslased külastasid Rakveret viimasti 
2009. aastal, kuid vastuküllakutset ei ole tulnud ja ilmselt ei ole sõprussuhetele muud väljundit 
hetkel leidnud. Mitteametlikult on kontakt olemas veel Rootsis asuva Rakvere sõpruslinna 
Sigtuna omavalitsuse Märsta kogudusega ning aruandeaastal sõlmiti Helsinkis sõprusleping 
Lapua kogudusega. Tegemist on samuti Rakvere sõpruslinnaga ja initsiatiiv suhete loomiseks 
lähtus lapualastelt. Oleme leppinud kokku nende delegatsiooni külastuse Rakvere linnapäevade 
ajaks 2016 ja otsustanud samal suvel teha vastukülastus Lapuasse. 
 
6. Aruandeaastal tegi kogudus koostööd ka Rakvere teatriga, kelle suvelavastus kõneles kiriku 
ehitamisest ning teater pöördus koguduse poole, kas seda saaks kuidagi meie kirikuga siduda. 
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Kuna parasjagu oli päevakorras kiriku katuse vahetus, siis otsustasime anda teatripublikule 
võimaluse katusevahetust annetustega toetada ning teater kasutas katuselt võetud vana plekki 
siltide ja viidetena etenduspaigas Rakvere rahvaaias. Lisaks valmistas kogudus koostöös AS 
Elmet Metall väikesed katuseplekist meened, kus kirjas sõnum Jeesuselt (Aga sõnad ei hävi) ja 
Arvo Pärdilt (Vaikus on tarkus). Lisaks sai neid meeneid kasutada kingitusteks erinevatel 
puhkudel ja katuseplekist valmistasime ka tänukirjad oma toetajatele. 
 
XIII. Koguduse liikmed 
1. Koguduse liikmeid oli aruandeaastal 948 inimest, seega 23 võrra enam kui eelmisel aastal 
(2014.a. 925). Kasvu põhjuseks on mitmete inimeste liitumine kogudusega teistest kogudustest, 
aga ka üldse liikmeskonna täpsustamise teel. Annetajaliikmete arv aga kahanes taas ja seda juba 
kolmandat aastat järjest, aruandeaastal oli 229 annetajaliiget (2014.a 236, 2013.a 254). Samas on 
täisõiguslike liikmete arv kasvanud 221 liikmeni (2014.a. 207, 2013.a. 204). See näitab, et kes on 
koguduse liikmed, need võtavad oma liikmelisust üha tõsisemalt ja puhtalt liikmemaksumaksjaid 
liikmeid jääb vähemaks. Üha enam osaletakse jumalateenistustel ja armulaual. Seega kahanes 
aruandeaastal annetajaliikmete arv 3% võrra (2014.a. oli kahanemine 7% ja 2013.a. 5%, 2012.a. 
tõusis liikmeannetajate arv 10,3%). Kuigi vajadusest annetajaliikmete arvu kasvamise järele on 
koguduses alati räägitud, ei ole seda alati õnnestunud teoks teha. Keskmine liikmeannetus 
inimese kohta oli aga 2015. aastal 72 eurot (2014.a. 69 eurot, 2013.a. 58 eurot, 2012.a. 50 eurot), 
mis on EELK-s tublisti üle keskmise annetuse. 
 
Koguduse liikmeskonnast (hingekirjas olevad) moodustavad 66% naised (2014.a. 70%), 
ülejäänud mehed. Liikmeannetajate seas on naisi protsentuaalselt rohkem ja sama palju kui 2014. 
aastal – 72%. Naised on koguduse asjade kohapealt hoolsamad. Küllap on siin seos ka sellega, et 
kui paarid otsivad laualatuse võimalust, siis korraldavad seda ikka alati naised ja mehed on pigem 
passiivsed, kuigi vaikselt ettevõtmisega nõustuvad. Koguduse liikme keskmine vanus on 66,5 
aastat, liikmeannetuse teinutel 62 aastat (2014.a. 60 aastat). Kui liikmeannetajate arv on 
vähenenud, siis ilmselt see vähenebki mitte seetõttu, et vanad liikmed sureksid, vaid et nooremad 
tasuvad oma annetust vähem kui vanemad inimesed. 
 
Kõige suurema vanuserühma koguduse liikmetest moodustavad 45-54-aastased inimesed, keda 
on ühtekokku 16% liikmeskonnast. Järgmine rühm on 35-44-aastased, keda on 14,5%. Seega on 
ülekaalus nooremas ja vanemas keskeas olevad liikmed. Alles seejärel tulevad vanimad ehk üle 
85-aastased, keda on 14%, ja 75-84-aastased, keda on 12%. Seega on nooremas keskeas olevaid 
inimesi rohkem kui päris eakaid. Vanemas keskeas olevaid inimesi on vanuserühmas 55-64 
eluaastat 10% ja vanuserühmas 65-74 eluaastat 7%. Umbes samas proportsioonis on noorte 
täiskasvanute ja päris noorte hulk. 25-34-aastaseid on 10% ja 15-24-aastaseid 7%. 86 inimest ehk 
9% hingekirjas olijatest on lapsed ehk alla 15-aastased. Taolisi proportsioone ei ole me 
varasematel aruandeaastatel arvutanud ja seetõttu ei oska siin dünaamikaid kirjeldada. Kuid 
vaevalt, et midagi väga olulisel määral on muutunud. Pigem on muutused aeglased ja selles 
suunas, et nooremate inimeste osatähtsus liikmeskonnast kasvab. Ka kinnitab näiteks 
leerirühmade koosseis liikmeskonna proprtsioone, sest enamasti on leerilapsed vanuses 35-55 
eluaastat. 
 
Liikmeannetajate protsente oleme ka varasematel aastatel kirjeldanud ja see näitab, et 
vanemaealised inimesed on koguduse elus aktiivsemad. Nii näeb kirikus jumalateenistusel ja 
samuti liikmeannetuse tasunute nimekirjas sageli rohkem vanemaid inimesi. Liikmeannetuse 
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tasunutest ongi kõige suuremad vanuserühmad 75-84-aastased ja üle 85-aastased. Kumbki 
vanuserühm moodustab annetajaliikmetest 19% (2014.a. oli see protsent 1,5 punkti võrra suurem 
ehk 20,5%). Järgnevad 45-55-aastased 16% (2014.a. 18%), 55-64-aastased 15% (2014.a. 8%),  
35-44-aastased 11% (2014.a. 13,5%), 65-74-aastased 10% (2014.a. 8%), 25-34-aastased 7% 
(2014.a. 8%) ja 15-24-aastased 2% (2014.a. 8,7%). Viimane annetajate rühm sõltub suuresti 
leerikoolidest. Kui tuleb leeri noori, siis neil on kohustus tasuda leerikooli lõppedes oma 
liikmeannetus ja tõstab noorte hulka annetajate seas. Ent noored kaovad annetajate hulgast kõige 
kiiremini, ja need arvud näitavad, et liikmeannetajate arvu vähenemine on toimunud peaasjalikult 
just noorte arvelt. Võtmeküsimuseks on siis, kuidas motiveerida nooremaid inimesi oma kohust 
koguduse ees tasuma. Üheks soovituseks on kindlasti püsikorralduse tegemine ent se ei ole ka 
piisav, et noorte kaasatust koguduse elus kõrgena hoida. 
 
2. Liikmete vahekord kaasinimestega on usutavasti hea.  
 
3. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on rahuldav. Oikumeenilistest üritustest on  
Kolmainu koguduse liikmete osavõtt vast kõige tagasihoidlikum. Seega on tõkkeid osalemaks 
teistsugustel teenistustel. 
 
4. Liikmete kodust elu ei ole õpetaja pädev hindama. Paljudel liikmetel ei ole abikaasad ega 
lapsed usuliselt aktiivsed. On neid, kellel on alkoholiprobleeme ja teisi, kelle elukombed jätavad 
soovida. 
 
XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud 
 
Aruandeaasta oli kogudusele mitmes mõttes raske, ent ka õnnistusrikas. Raskused on olnud 
suuresti seotud rahaliste võimalustega, samas sai tehtud oluline ja suur samm kiriku katuse 
vahetamisega. Ka töötegijate osas on toimunud muutusi, ent tänaseks oleme saanud endale väga 
hea organisti ning juurde ühe perenaise. Ühiskonnas on olukord muutunud järjest pingelisemaks 
ja see ilmselgelt suunab ka seda, kuhu koguduses oma teenimise teraviku peaksime suunama. 
Kristlik kirik on kutsutud olema muutuste esile tooja ning meie rahva seas kasvav võõraviha 
väärib kirikute tähelepanu ja vajadust panustada. 
 
Kokkuvõttes saab koguduse tööd hinnata siiski positiivselt. Rõõm on sellest, et inimesed käivad 
kirikus.  
 
 
Aruande koostas 
 
 
 
 
29.01.2016 
 
Tauno Toompuu 
Koguduse õpetaja 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 3 136 55 158  

Nõuded ja ettemaksed 1 094 1 088  

Kokku käibevara 4 230 56 246  

Kokku varad 4 230 56 246  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 5 597 3 022 2,3

Kokku lühiajalised kohustused 5 597 3 022  

Kokku kohustused 5 597 3 022  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 53 224 3 818  

Aruandeaasta tulem -54 591 49 406  

Kokku netovara -1 367 53 224  

Kokku kohustused ja netovara 4 230 56 246  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 16 540 16 213  

Annetused ja toetused 118 141 79 465 5

Tulu ettevõtlusest 23 833 29 840 6

Kokku tulud 158 514 125 518  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -163 805 -7 844 7

Jagatud annetused ja toetused -35 0  

Mitmesugused tegevuskulud -29 721 -47 407 8

Tööjõukulud -16 530 -18 012 9

Muud kulud -3 014 -2 849 10

Kokku kulud -213 105 -76 112  

Põhitegevuse tulem -54 591 49 406  

Aruandeaasta tulem -54 591 49 406  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 16 540 16 213

Laekunud annetused ja toetused 13 865 13 214

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 23 833 28 233

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -188 664 -51 096

Väljamaksed töötajatele -18 858 -19 442

Muud rahavood põhitegevusest -3 014 -2 849

Kokku rahavood põhitegevusest -156 298 -15 727

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
104 276 66 250

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 104 276 66 250

Kokku rahavood -52 022 50 523

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 55 158 4 635

Raha ja raha ekvivalentide muutus -52 022 50 523

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 136 55 158
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 3 818 3 818

Aruandeaasta tulem 49 406 49 406

31.12.2014 53 224 53 224

Aruandeaasta tulem -54 591 -54 591

31.12.2015 -1 367 -1 367
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded

on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades. 

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). 

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud

nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades

sisemise intressimäära meetodit.

Annetused ja toetused

Tulu  mittesihtotstarbelistest toetustest ja annetustest kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille

kompenseerimiseks saadud tasud olid mõeldud. 

Annetajatelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel.

Tulud

Tulu  ühingu liikmetelt saadud liikmemaksudest ja muudest mittesihtotstarbelistest toetustest kajastatakse tuluna perioodides, mil leiavad aset

kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetelt saadud tasud olid mõeldud.

Sihtotstarbelisi tasusid ühingu liikmetelt kajastatakse perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetelt saadud

tasud olid mõeldud.

Ühingu liikmetelt saadavaid tasusid ei kajastata tuluna enne, kui nende laekumine on praktiliselt kindel. Need põhimõtted kehtivad saadud

mitte-sihtotstarbeliste ning sihtotstarbeliste annetuste ja toetuste kohta.

Kulud

Jagatavad toetused ja stipendiumid kajastatakse tekkepõhiselt kohustuse ja kuluna hetkel, kui on tehtud otsus nende väljamaksmise kohta.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajastata makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna. Need summad

kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude-kulude aruandes kajastatakse vaid vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

 

 

Sihtfinantseerimine. 

Ettevõte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel netomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimist, millega ei kaasne tulevikku
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suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud

võimalikud tingimused on täidetud. Saadud toetus kajastatakse tulemiaruandes tuluna. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna

kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. 

Sihtfinantseerimist, millega kaasnevad tulevikku suunatud tingimused, kajastatakse tuluna siis, kui tingimused on täidetud. 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema netosoetusmaksumuses.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 59 63

Sotsiaalmaks 272 261

Kohustuslik kogumispension 14 17

Töötuskindlustusmaksed 17 18

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 362 359

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 235 5 235

Maksuvõlad 362 362

Kokku võlad ja ettemaksed 5 597 5 597

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 663 2 663

Maksuvõlad 359 359

Kokku võlad ja ettemaksed 3 022 3 022

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 Saadud Tulu

  

  

  

  

  

  

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Toetus omavalitsuselt 2 805 -2 805

Toetus KULKA-lt 400 -400

Toetus KOP-lt 1 998 -1 998

Eesti Luterliku Kiriku Toetusfond 1 278 -1 278

Toetus kiriku remondiks 58 307 -58 307

Muud 1 462 -1 462

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
66 250 -66 250

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
66 250 -66 250

 

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Toetus riigilt, omavalitsuselt 93 455 -93 455

Toetus KULKA-lt 300 -300

Toetus KOP-lt 1 963 -1 963

Muu toetus kiriku remondiks 6 338 -6 338

Muud 2 220 -2 220

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
104 276 -104 276

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
104 276 -104 276

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 104 276 66 250

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 13 865 13 215

Kokku annetused ja toetused 118 141 79 465

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 118 141 79 465

Kokku annetused ja toetused 118 141 79 465
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Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

Renditulud 23 325 22 296

Muud tulud 508 7 544

Kokku tulu ettevõtlusest 23 833 29 840

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Energia 1 056 960

Elektrienergia 1 040 960

Kütus 16 0

Remonditööd 153 809 2 220

Hooldustööd 1 963 151

Transpordikulud 1 019 64

Mitmesugused bürookulud 80 5

Tööjõukulud 2 328 1 429

Ürituste korraldamise kulud 3 548 3 015

Muud 2 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
163 805 7 844

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Energia 7 569 7 396

Elektrienergia 5 665 5 725

Kütus 1 904 1 671

Mitmesugused bürookulud 5 697 6 276

Riiklikud ja kohalikud maksud 194 194

Teenistuste ja talituste kulud 1 467 3 568

Majandus- ja halduskulud 2 260 12 501

Kulud renditavale pinnale 5 298 6 765

Muud 7 236 10 707

Kokku mitmesugused tegevuskulud 29 721 47 407
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 8 940 9 309

Sotsiaalmaksud 3 913 3 917

Palk Konsistooriumisse 6 005 6 215

Puhkuse inventuur

Kokku tööjõukulud 18 858 19 441

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
2 328 1 429

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2

Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2015 2014

Praostkonnakassamaks 590 635

Kirikukassamaks 1 487 1 342

Solidaarsuskassamaks 743 671

Maamaks 194 194

Muud 0 7

Kokku muud kulud 3 014 2 849

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 229 236
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