
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

 

 

nimi: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus

 

registrikood: 80209240

 

 

tänava nimi, maja number: Pikk 19

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 44307

 

 

telefon: +372 3243928

 

e-posti aadress: rakvere@eelk.ee

veebilehe aadress: www.kolmainu.ee



2

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 14

Bilanss 14

Tulemiaruanne 15

Rahavoogude aruanne 16

Netovara muutuste aruanne 17

Raamatupidamise aastaaruande lisad 18

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 18

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 19

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed 19

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 19

Lisa 5 Annetused ja toetused 20

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest 21

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 21

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud 21

Lisa 9 Tööjõukulud 22

Lisa 10 Muud kulud 22

Lisa 11 Seotud osapooled 22

Aruande allkirjad 23
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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 977 (2015. aastal 948, 2014. aastal 925), annetajaliikmeid 236 (2015. aastal 229, 
2014. aastal 236), täisõiguslikke liikmeid 228 (2015. aastal 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: 37 
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 Tamsalu kogudust. 
Kokku tuleb vaimuliku töökoormus umbes 10 tundi tööpäevas. 
 
Oikumeenilises valdkonnas on õpetaja SA Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutuse 
juhatuse liige koormusega 1 tund 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. 
Aruandeaastal EELK vaimulike konverentsil. 
Perekond: abikaasa Pille Toompuu (39) on hariduselt teoloogiamagister, töötab Rakvere Apollo 
raamatupoes, aruandeaastal lastega kodune. Peres on kaks poega: 3-aastane Markus ja 4-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. 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. 
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2. Jutlustaja: Juhan Rumm (74) atesteeriti aruandeaastal koguduse jutlustajaks. Juhan Rumm on 
läbinud jutlustajate koolituse, lõpetanud Põltsamaa piiblikooli ning täiendanud end aktiivselt 
mitmesugustel Tartu Ülikooli ja Usuteaduse Instituudi poolt läbiviidud koolitustel. Juhan Rumm 
on oma hariduselt ehitusinsener ja töötab Rakvere teatris ehitusjärelvalvajana. Jutlustajana on 
Rumm viinud läbi koos stud. theol Valdek Hangiga surnuaiapüha jumalateenistuse Rakvere 
linnakalmistul ning teeninud abilisena kaasa mitmetel jumalateenistustel. Juhan Rummi 
iganädalaseks ülesandeks on valmistada ette ja viia läbi laupäevaõhtune õhtupalvus ehk vesper 
Kolmainu kirikus. Jutlustaja palvustel peetud kõned avaldatakse ka koguduse kodulehel. Lisaks 
sellele koordineerib jutlustaja lugejate kaasateenimisi jumalateenistustel ja osaleb 
jumalateenistuselu koordineeriva toimkonna töös. 
 
3. Organist: Aruandeaastal töötas organistina helilooja Mart Siimer (49). 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 (54), kes mängib 
nädalasisestel jumalateenistustel ja talitustel. Liivia Hübneril on lõpetamata klaveri eriala 
konservatooriumist. 
 
4. Sekretär: lisaks õpetajale on ainus täiskohaga töötaja koguduses sekretär Tiiu Kadarik (59). 
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.  
 
 
5. Perenaine: Tiiu Oppi (62) töötab koguduses alates 2007. aastast. Tema ametiülesanneteks 
aruandeaastal oli kiriku korrashoid, kirikutorni korrashoid, suurpuhastuste korraldamine kirikus 2 
korda aastas, kiriku tekstiilide vahetamine ja korrashoid, altarilinade, albade ja koorirüüde 
pesumajja viimine, küünalde vahetamine ja korrashoid, kirikuvanemate kordineerimine, 
humanitaarabi jagamine, tulekustutite kontroll ja päeviku täitmine, kiriku ettevalmistamine 
ametitalitusteks, õpetaja assisteerimine ametitalitustel. 
 
 Perenaise töökoormus on 8 tundi nädalas ja tasumine toimus aruandeaastal FIE arvete alusel. 
 
6. Raamatupidaja: koguduseliige Riina Arpo (61) pakub kogudusele raamatupidamisteenust  
alates 2011. a. Tasumine toimub arvete alusel. 
 
7. Kojamees: alates 2012. aasta novembrist töötab kojamehena Toivo Enniko (60). 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.  
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8. Vabatahtlikud töötegijad: Vabatahtlikena panustavad koguduse töösse ehitustegevuse eest 
vastutavana Eero Kadarik; 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, Lemme Luik, 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 3. varianti, mida 
organist Mart Siimer on kogudusele lihtsamalt lauldavamaks kohendanud. Iga jumalateenistuse 
eel on umbes 5- minutiline harjutusaeg, mil 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 organist, 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 
on ära toodud 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 vähemalt kaks kirikuvanemat. Meeskirikuvanema ülesanne on 
avada kirik üks tund enne jumalateenistuse algust, seada valmis laulunumbrid, armulauatarbed ja 
küünlad, assisteerida vaimulikku jumalateenistuse ajal, vahendades nt. 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 üle ning sulgeb taas kiriku uksed. Naiskirikuvanema ülesanne on jagada 
kirikusse saabujaile lauluraamatud ja kavad, panna tööle sisse- ja väljahelistamise kellad, samuti 
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. 
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2. Keskmiselt osales aruandeaastal jumalateenistustel 74 inimest (2015. a 61). Seega on 
osalemine jumalateenistusel kasvanud 13 inimese võrra. See tulemus on üks tänupõhjuseid 
aruandeaastast. Olulisim koguduse formaalsetest liikmetest ongi ehk see, kui palju käib inimesi 
jumalateenistusel. Nii oleme pidanud oluliseks, et leeriõppijad käiksid leerikursuse vältel 
kohustuslikus korras 5-6 jumalateenistusel. See on väga vajalik praktika, mis tekitab leerilastes 
positiivse rutiini, millega on peale leerikursust lihtsam jätkata. Samuti on siis jumalateenistusel 
toimuv tuttav ja turvaline. 
 
Kõige rohkem osaleb jumalateenistustel inimesi juunis (keskmiselt 176 inimest), kui toimub 
surnuaiapüha Tõrma kalmistul ja detsembris (keskmiselt 135 inimest) tänu jõulupühade 
kirikulistele. Samuti on rohkem inimesi osalenud jumalateenistusel novembris (keskmiselt 107 
inimest) kui pidasime koos teiste rakvere kogudustega oikumeenilisi kirikupäevi ja juulis 
(keskmiselt 97 inimest), kui toimus surnuaiapüha Rakvere linnakalmistul. Kõige vähem on 
kirikus inimesi aruandeaastal olnud aprillis ja augustis, mil kummalgi oli pühapäevasel 
jumalateenistusl 48 inimest. Kui jõulu- ja kalmistupühade teenistused välja arvata, siis on 
pühapäevasel jumalateenistusel keskmiselt 51 inimest. 
 
Armulaud on kaetud igal pühapäeval ning ühtekokku on 2016. aastal armulauast osa saanud 1731 
inimest (2016. aastal 1695). Tavaliselt on armulaualisi pühapäeviti 2 laudkonda. Enim on 
armulaualisi olnud detsembris (35 inimest jumalateenistuse kohta) ja kõige vähem aprillis (25 
inimest jumalateenistusel). Aasta keskmine on 30 armulaualist missa kohta. 
 
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 mängib orel. Koguduse kaks koori teenivad kaasa vastavalt oma 
võimalustele, kumbki  umbes  4 korda aastas. Aruandeaastal on koorijuhi Anu Korsari initsiatiivil 
toimunud kooride ühiseid laulmisi, kus nii naiskoor, kammerkoor kui tihti ka Kadrina kirikukoor 
üheskoos teenivad.  
 
IV. Kiriklike talituste analüüs 
Erinevalt eelmisest aruandeaastast oli kiriklikke talitusi 2016. aastal rohkem- ristimisi 30 ja 
leeritamisi 28. Need arvud on umbes samal tasemel 2014. aastaga, kui need näitajad olid 
vastavalt 31 ja 23. 2015.aasta oli selles osas mõõnaaeg, mil ristimisi oli vaid 15 ja 
konfirmeerimisi 17.  
 

Matuste arv on püsinud juba aastaid enam-vähem samas suurusjärgus (2016 – 18, 2015 - 20). 
Aastate lõikes on see arv kõikunud 20 kandis, paari matuse võrra üles või alla.   
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V. Muusikatöö 
1. Kogudusel on muusikakollektiivides naiskoor ja kammerkoor, juhatab Anu Korsar. 
Noortebänd Kitselapsed on aruandeaastal olnud passiivne, 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 aasta vältel 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 35 kontserti (2015 – 
38). 
 
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. Koguduse õpetaja külastab suurpühadel Rakvere linna hooldekodusid (Eakate kodu, Kuldne 
Sügis ja Aia tänava hooldekodu), kus toimuvad armulauaga jumalateenistused. Aruandeaaastal 
olid kaasas koguduseliige Laura Herm koos metodistist ema Imbiga, kes teenisid muusikaga. 
Koguduse praktikant ja kirikuvanem stud. theol Valdek Hang luges pühakirja ja assisteeris 
armulauajagamisel. 
 
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. Koguduse juures jätkab oma kooskäimisi anonüümsete alkohoolikute (AA) rühm, mis koguneb 
laupäeviti kell 18.00 noortemajas. Nende tegemist kogudus ei suuna ega dikteeri mingilgi moel, 
kuna tegemist on niivõrd spetsiifilise ja erikogemusi vajava rühmaga. Ent kindlasti on see vajalik 
alkohoolikute ja tänapäeval üha enam ka narkomaanide reintegreerimiseks tavaellu. 
 
6. Aruandeaastal jätkus juba kuuendat hooaega vanemaealistele koguduseliikmetele suunatud 
eakate pärastlõunad. Kord kuus asetleidvate kohtumiste raames kuulatakse elavas esituses 
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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 maikuus 
ja külastati Järvamaa pühakodasid. Eakate pärastlõunaid korraldab 4-liikmeline toimkond, mida 
juhatab ka koguduse sekretär-projektijuhi ametit pidav Tiiu Kadarik. 
 
7. Varasematel aastatel toimunud intellektipuudega noortele suunatud Usk ja Valgus liikumine 
teisenes aruandeaastal puuetega inimestele suunatud töötegemise teenuseks. Kord nädalas reedeti 
koguneb 8-12 intellektipuudega noort koguduse noortemajja tööd tegema. Tavaliselt kell 14.00 
algab töö tegemine kas kogudusemajas, kalmistul või kiriku ümbruses. Seejärel kell 15.00 on 
kohvi- ja suupisteosadus ning kell 16.00 lahkuvad kõik oma koju. Seda ettevõtmist 
organiseerivad vabatahtlikena koguduseliikmed Eero Kadarik, Maie Sild ja Tiina Hoyer. 
Eesmärgiks on arendada tegevusest püsiv töökeskuse teenus Rakvere linna ja lähiümbruse 
intellektipuudega noortele. Selleks on aruandeaasta detsembri lõpuks valminud koguduse 
pastoraadis ka vastavad ruumid. 
 
8. Aruandeaastal jätkas koguduse töörühm osalemist Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt 
korraldatud koolitusel Sotsiaalsete ettevõtete arenguprogramm. Selle raames osalesid koguduse 
õpetaja koos juhatuse liikme Eero Kadarikuga pea igakuiselt Tallinnas toimuvatel terve päeva 
kestnud seminaridel. Koolituse eesmärgiks oli sotsiaalse ettevõtluse arendamine ja kogudusepoolt 
osalemise eesmärgiks oli arendada intellektipuudega inimestele suunatud töökeskuse teenust.  
 

9. Üks uus algatus aruandeaastal oli veel- koguduse edukas konkureerimine Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali (KÜSK) arenguprogrammis, kus koguduse esitatud projekt “Rakvere Kolmainu 
koguduse arendamine sotsiaalseks ettevõtteks” leidis rahastuse. Projekti raames koostatakse 
kogudusele arengukava, milles muuhulgas on tugev rõhk kogukonda suunatud tegevustel ning 
arendatakse spetsiiifilisemalt kalmistute hooldamise teenust, mida soovitakse hakata pakkuma 
intellektipuudega inimestega neile, kes oma lähedaste hauaplatse ise ühel või teisel põhjusel 
enam hooldada ei saa. Aastane projekt lõppeb 2017. aasta mai kuus. Selleks ajaks peaks olema 
valmis nii koguduse arengukava kui arendatud välja hauahooldusteenus, mida juba ka aktiivselt 
pakutakse. 
 

10. Pagulastega tehtava töö osa on aruandeaastal vähenenud, kuna selle valdkonna on jõuliselt 
võtnud enda kanda Rakvere vabakoguduse Hüüdja Hääl. Kogudus transpordib Vao 
varjupaigataotlejate keskusest igal laupäeval oma bussiga inimesed enda jumalateenistusele ja 
viib siis ka tagasi. Samuti tehakse kohapeal tugevalt evangelisatsioonitööd ja ristitakse innukalt 
mittekristlastest pagulasi. 
 

VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 
1. Pühapäeviti mihklipäevast emadepäevani toimuvad pühapäevakooli tunnid pühapäeviti 
algusega kell 13.00. Tunde viib läbi Tiina Mesi. Lapsi osales 14 last vanuses 3- 14 eluaastat. 10 
last osales Viru praostkonna lastelaagris Kärus. Emadepäeval ja kolmandal advendil toimusid 
lastele suunatud jumalateenistused. Teisel advendil ja palmipuudepühal toimus Kaja Tederi poolt 
juhitud meisterdamine mitte ainult pühapäevakooli lastele, vaid kõikidele soovijatele Rakveres, 
Rakvere koguduste liikmetele.  
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2. Aruandeaastal toimus koguduses 3 leerikooli – kevadel, suvel ja sügisel. Leeritunnid toimuvad 
kolmapäeviti algusega kell 18.00, üks tund kestab keskmiselt 2 akadeemilist tundi. Õpetab 
koguduse vaimulik. Traditsioonilise leerilaagri asemel toimus sel aastal 11.-14. juulil koostöös 
Kadrina kogudusega korraldatud palverännak Käsmust Viru-Nigula Maarja kabelisse. Osalejaid 
oli üle paarikümne mitmest erinevast kogudusest, suur osa neist noored. 
 
3. Oluliseks laste- ja noorsootöö valdkonnas tuleb pidada koolide korraldatud sündmusi kirikus. 
Aruandeaastal pidas oma juba traditsiooniks kujunenud vabariigi aastapäevale pühendatud aktuse 
Rakvere Eragümnaasium ning jõuluaktuse Rakvere Reaalgümnaasium. Lisaks laste 
ettevalmistatud kavale on neil alati oma koht ka vaimuliku sõnumil ja palvel. Need on ilusad 
misjoniüritused, mis on eranditult saanud head tagasisidet saanud koolide ja osalejate poolt.  
 
4. Religiooniõpetuse tunnid toimuvad Lasila põhikoolis, kus õpetab koguduse pühapäevakooli 
õpetaja Tiina Mesi, ja Rakvere Eragümnaasiumis, kus õpetab  religiooniantropoloogia magistrist 
koguduseliige Marju Saluste.  
 
5. Piiblitunnid toimuvad regulaarsusega umbes kord nädalas kogudusekooli nime all. Osalejaid 
oli 8-15. Aruandeaastal juhendas kogudusekooli koguduse õpetaja. Kevadperioodil oli teemaks 
„Jeesus“, kus kõneldi ennekõike ajaloolise Jeesusega seotud teemadel. Sügisest alustati 
reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud sarja Martin Lutheri tekstide lugemisega. 
 
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. Aruandeaasta suvest alates sooritas Valdek Hang 
koguduse juures ka oma kogudusepraktikat. Üks kogudusevanemat, Lemme Luik läbis 
aruanadeaastal täiskasvanute piiblikursuse Põltsamaal ning teine kogudusevanem Juhan Rumm 
omandas jutlustaja kutse läbides jutlustajate kursuse ja tehes edukalt jutlustajaamet eksami.  
 
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 Julge 

olek olid ühtekokku üheksandad ja keskendusid ühiskonnas üha teravamalt päevakorral olevale 
küsimusele julgeolekust nii militaarses kui vaimulikus võtmes. 
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3. Kogudusel on oma kodulehekülg ja Facebooki leht, mille vahendusel toimub jooksva info 
vahetamine ning ka kristliku sõnumi edastamine. 
 
 
IX. Avalikud suhted 
Suhted kohaliku ajakirjandusega on head. Tõsi, aruandeaastal tekkis arusaamatusi maakonnalehe 
Virumaa Teataja peatoimetajaga, kes võttis negatiivselt sõna Rakvere koguduste ühise 
jumalateenistuse teemal. Nimelt korraldasid kogudused Suurel Reedel oikumeenilise 
jumalateenistuse vasvalminud Rakvere linnavalitsuse maja ehk Targa Maja saalis. Kuna 
nimetatud hoone on ajalehetoimetaja jaoks isiklikult väga halva mainega, siis kritiseeris ta 
teravalt koguduste ettevõtmist. Kui allakirjutanu avaldas vastukommentaarina repliigi oma 
Facebooki kontol ja hiljem ka ajalehes, läksid suhted teravaks ja pinget on siiamaani tunda. Siiski 
ei ole ajaleht Virumaa Teataja keeldunud koguduse materjalide avaldamisest ning samuti on 
tasuta inimestele kättesaadav nädalaleht Kuulutaja olnud kogudusele heaks reklaami- ja 
enesetutvustuse võimaluseks. Kogudusel on oma kodulehekülg kolmainu.ee, Twitteri ning 
Facebooki kontod. 
 
X. Majanduselu 
1. Koguduse majanduslik olukord on rahuldav. Liikmeannetused moodustavad koguduse 
sissetulekutest 11%, kui mitte arvestada projektirahad, on see 17% laekumistest. 
Kui 2015. aastal kahanes liikmeannetuse tasunute hulk 7 inimese võrra, siis aruandeaastal taastus 
üle-eelmise aasta annetajate arv. Seejuures on keskmine liikmeannetus kasvanud tervelt 10 euro 
võrra, ulatudes aruandeaastal 82 euroni liikme kohta. See on üks suur tänu põhjus ja märk sellest, 
et inimestele läheb kodukogudus korda. 2008. a oli keskmine liikmeannetus kõigest 27 eurot, ja 
2014. aastal oli 69 eurot. 
 
2. Suurimaks sissetuleku allikaks on kogudusele jätkuvalt kinnisvara, tervelt 13%. Hoonetena on 
kogudusel kasutada Pikk tn 19 asuv Kolmainu kirik, kiriku kõrval asuv noortemaja, samal 
aadressil paiknev pastoraat ja 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 73% (2015. aastal 65%) kinnisvaralt laekuvast 
summast ja see on üle kolmandiku ehk 38% koguduse majandustegevuseks laekunud tuludest 
(ilma sihtfinantseeringute ja kiriku müügist saadud ühekordse tuluta). Eelmisel aastal moodustas 
see vaid 25% vastavast näitajast. Põhjuseks on Pauluse kirikuhoone müük, mis tõi kogudusele 
küll ühekordse 72 000 euro suuruse tulu ent sellega seoses kadus kohe igakuine väike renditulu. 
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. 
 
Pauluse kiriku müük tõi kaasa siis renditulude vähemenise. Lõppkokkuvõttes võib tehingut 
pidada siiski kogudusele soodsaks, sest sellega käivitus linnas taas vahepeal maha maetud plaan 
teha Pauluse kirikusse Arvo Pärdi nimeline kontserdimaja. Kontserdimaja sobib kirikuhoone 
väärikusega palju paremini kui praegu hoones olev maadlussaal. Kui plaan teostub ja 2010. aastal 
läbi viidud arhitektuurikonkursi võidutöö Tintinnaabuli ehituseks saab, valmib Alar Kotli 
projekteeritud kirik lõpuks sellisel kujul nagu arhitekt seda oleks näha soovinud. Hoone saab 
krohvitud valgeks ja kaksiktornid kaetud kiivritega.  
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Seoses Pauluse kiriku müügiga kaotab kogudus renditulu  2300 eurot aastas. Ent kiriku müügist 
saadud 72 000 eurot (müügihind oli tegelikkuses 80 000 ent 10% sellest maksti vastavalt 
kokkuleppele konsistooriumile) investeeriti osaliselt pastoraati, mille keldrikorrusel valmis 
aruandeaasta lõpuks ruumid intellektipuudega inimeste töökeskuse tarbeks. Teenust hakkab 
esialgu pakkuma kogudus oma vahenditest ent lootus on, et tulevikus hakkab teenus ise ennast 
ära majandama. Selleks tuleb muidugi väga palju tööd teha. 
 
3. Suuruselt teine sissetulekuallikas kinnisvara valdkonnas on Kolmainu kiriku rentimine 
kontsertideks. Aruandeaastal moodustas see osa 11 % kinnisvaratulust ehk 2350 eurot. (14% 
2015.a., 10% 2014.a). Siiski on Kolmainu kiriku väljarentimisest võimalik tulu teenida peamiselt 
ainult detsembrikuus ja see tulu sõltub paljuski kontserdikorraldajatest, kes jõuluajal kirikutes 
tuuridel käivad. Siiski tuleb jõulukontserte vaadata kui üht olulist sissetulekuallika ja Pauluse 
kiriku ära langemisega muutub see osa veelgi olulisemaks. 
 
4. Samal ajal on aasta-aastalt kahanenud koguduse noortemaja rendist laekuva tulu osa 
moodustades aruandeaastal vaid 3% kinnisvaratulust ehk 600 eurot (8% 2013. a, 6% 2014.a. ja 
2015.a. 5%). Noortemaja rendivad oma tegevuseks AA (anonüümsed alkohoolikud) ja Rooma 
katoliku kiriku Rakvere kogudus.  
 
5. Kolmainu kiriku olukord on rahuldav, ent mitte hea. 2013. aasta 1. advendil kuulutas toonane 
peapiiskop Andres Põder välja korjanduse kiriku remondiks. 2015. aastal sai edukalt läbi üks 
oluline etapp sellest, kui valmis uus kiriku pikkihoone ja kooriruumi katus. Aruandeaastal oli 
sooviks jätkata kiriku remondiga ja korrastada aknad. Selle ca 50 000 euro suuruse töö kohta 
esitati taotlus ka pühakodade programmi, kuid jäeti seal rahuldamata. Vahendite leidmine akende 
remondiks jätkub ja koguduse juhatus püüab selleks aktiivsemalt suhelda kohalike ettevõtetega. 
 
6. 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. 
 
7. Koguduse noortemajas asub hetkel kantselei, pühapäevakooli ning koosolekuteruum, 
Pereraadio stuudio ja suur saal, mida kasutavad koguduse koorid oma proovideks ning kus 
toimuvad mõned väiksemad palvused ja jumalateenistused, leeritunnid, kogudusekooli tunnid, 
kirikukohvilauad ja muud taolised koguduse sündmused. Ülemine saal on avatud ka erinevate 
näituste tarbeks. Aruandeaastal oli saalis üleval meie kiriku kunagise vaimuliku Enri Ireneus 
Pahapilli maalid. Kuna Pahapill elas Rakvere kandis, siis maalis ta palju põhjarannikut ning 
kohapealset olustikku, ka Kolmainu kirikut. Enamikku maale kunstnik tagasi ei soovinud ja nüüd 
on need paigutatud pastoraadis paiknevasse töökeskuse ruumidesse.  
 
8. Aruandeaastal tegutses juba neljandat hooaega koguduse suvekohvik Miikael. Suvekuudel kell 
10.00-18.00 kiriku kõrval avatud väike kohvik pakkus lisaks kohvile-saiakestele ka lõunaks sooja 
suppi, religioosseid sümboleid ja käsitööd. Aruandeaastal toimis kohvik koostöös 
Eragümnaasiumi ja Art Cafega. Müüjad olid Eragümnaasiumi noored ja müüdav toidukraam tuli 
Art Cafest. Oluline on kohvikus õiglase kaubanduse temaatika. 
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9. Eelarvelistest vahenditest veel nõndapalju, et aruandeaastal oli igakuine keskmine tulu ilma 
sihtotstarbeliste laekumisteta 4373 eurot, kulu aga 4477 eurot ehk 104 euro võrra rohkem. Seda 
vahet oli võimalik katta kinnisvara müügist saadud tulust kuid ilmselgelt ei ole selline lahendus 
jätkusuutlik ja ei seda ei saa pidada jätkusuutlikuks majandamiseks. Uuel eelarveaastal tuleks 
püüelda selle vahe positiivseks pööramise suunas. 
 
XI. Visitatsioonid ja revideerimised 
1. Visitatsioone ja revideerimisi ei toimunud. 
 
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 head. Rakvere linna vaimulikud kohtuvad regulaarselt 
umbes kord kuus saunaõhtu raames. Üheskoos korraldatakse Rakvere kirikupäevi, aruandeaastal 
viidi läbi oikumeeniline jumalateenistus Suurel Reedel ning osaletakse Kirikute öö programmis. 
Traditsiooniks on saanud ka iga-aastased allianssnädala palvused jaanuari kuus. Koostöös 
linnavalitsusega toimuvad ka palvushommikusöögid. Aktiivselt tehakse koostööd EEKBL 
Karmeli koguduse, metodistikogudus, adventkoguduse ning vabakogudusega Hüüdja Hääl. 
Nelipühakoguduse ning MPEÕK Rakvere Jumalaema Uinumise õigeusukogudusega koostöö 
praktiliselt puudub. Rooma-katoliku kiriku Miikaeli kogudus peab oma teenistusi iganädalaselt 
jätkuvalt meie koguduse noortemajas pühapäeviti 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, palverännakut ja kelle pühapäevakooliga on meie pühapäevakoolil sõprussuhted.  
 
4. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega on peamiselt seotud vaimuliku 
kaudu. Kuna vaimulik on EELK kirikuvalitsuse liige, siis on temal kontakt erinevate kiriklike 
asutustega vägagi tihe. Kõige rohkem on ametiülesannetest tulenevalt suhelnud vaimulik 
misjonikeskuse ning laste-ja noorsootöökeskusega.  
 
5. Aruandeaastal taastus kontakt Saksa sõpruskogudusega Bordelumis. Nimelt planeeritakse 
praostkondlikult ühist külaskäiku Saksamaale 2017. aasta juunis ja seepärast oleme suhelnud 
sealsete partneritega. Loodetavasti saavad selle külaskäigu läbi ka suhted taastatud leitakse üles 
katkenud kontakt teise, sealse Bredstedti linna kogudusega. Mitteametlikult on kontakt olemas 
veel Rootsis asuva Rakvere sõpruslinna Sigtuna omavalitsuse Märsta kogudusega, kellele 
esitatud küllakutsele sealtpoolt siiski vastust ei ole saabunud. Soomes asuv Lapua 
sõpruskogudus, kellega sõlmiti suhted 2015. Aastal, külastas oma delegatsiooniga Rakveret 
linnapäevade paiku juunikuus. 
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XIII. Koguduse liikmed 
1. Koguduse liikmete arv on aasta-aastalt tõusnud. Kui 2014. aastal oli koguduses 925 liiget ja 
2015. aastal 948, siis aruandeaastal juba 977 inimest. Seega on võrreldes eelmise aastaga kasv 29 
inimese võrra. Selle põhjuseks võib jätkuvalt pidada mitmete inimeste liitumine kogudusega 
teistest kogudustest, aga ka üldse liikmeskonna täpsustamise teel. 
Ka annetajaliikmete arv kasvas võrreldes 2015. aastaga 7 inimese võrra tõustes 236-ni. Sama 
palju oli liikmeannetajaid 2014. aastal. Samas 2013. aasta näitaja 254-ni on veel mõned sammud 
minna. Ka kolmas täisõiguslikke liikmeid näitav arv on kasvanud 2015. aasta 221-lt 2016.aasta 
228-ni. Just täisõiguslike liikmete arv on tasapisi aasta-aastalt kasvanud. See näitab, et need, kes 
on koguduse liikmed, võtavad oma liikmelisust üha tõsisemalt ja osalevad koguduseelus lisaks 
liikmeannetuse tasumisele ka pühapäevastel jumalateenistustel käies ja armulaual osaledes. Seega 
kasvas aruandeaastal annetajaliikmete arv 3% võrra. 
 
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 uute avanemiste aasta. Kaks meie projekti said 
rahastuse, seejuures üks neist investeeringuteks. Oleme saanud alustada arengukava koostamise 
protsessi ning võimaluste otsimist kogukonda sirutumiseks. Olulisemaks on kasvanud diakoonia 
töö läbi intellektipuudega inimestele suunatud töökeskuse tegevuse. 
 
Näib, et kirik on kuidagi olulisemaks muutunud. Inimesi käib kirikus rohkem, huvi koguduse 
tegevuse järele on kasvanud. Kes teab, ehk sunnib üha ebakindlamaks muutuv maailm enam 
otsima seda, millele toetuda. Kas oleme selleks kirikuna valmis? Kindlasti ei peaks kirik andma 
alla kiusatusele pakkudes lihtsaid ja must-valgeid lahendusi. Tõsiseltvõetav sõnum peab olema 
läbimõeldud, arvestama nii eilse kui tänase kontekstiga ning ka ratsionaalse mõtlemisega. Aus 
kuulutus saab puudutada ausat otsijat. 
 
 
Aruande koostas 
10.02.2017 
Tauno Toompuu 
Koguduse õpetaja 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 34 309 3 136  

Nõuded ja ettemaksed 842 1 094  

Kokku käibevarad 35 151 4 230  

Kokku varad 35 151 4 230  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 13 821 5 597 2, 3

Kokku lühiajalised kohustised 13 821 5 597  

Kokku kohustised 13 821 5 597  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -1 367 53 224  

Aruandeaasta tulem 22 697 -54 591  

Kokku netovara 21 330 -1 367  

Kokku kohustised ja netovara 35 151 4 230  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 19 524 16 540  

Annetused ja toetused 59 245 118 141 4, 5

Tulu ettevõtlusest 22 190 23 833 6

Muud tulud 72 000 0  

Kokku tulud 172 959 158 514  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -43 894 -163 805 7

Jagatud annetused ja toetused -800 -35  

Mitmesugused tegevuskulud -85 854 -29 721 8

Tööjõukulud -16 400 -16 530 9

Muud kulud -3 314 -3 014 10

Kokku kulud -150 262 -213 105  

Põhitegevuse tulem 22 697 -54 591  

Aruandeaasta tulem 22 697 -54 591  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 19 524 16 540

Laekunud annetused ja toetused 20 180 13 865

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 22 190 23 833

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -114 767 -188 664

Väljamaksed töötajatele -23 706 -18 858

Muud rahavood põhitegevusest -3 314 -3 014

Kokku rahavood põhitegevusest -79 893 -156 298

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
72 000 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest 72 000 0

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
39 066 104 276

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 39 066 104 276

Kokku rahavood 31 173 -52 022

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 136 55 158

Raha ja raha ekvivalentide muutus 31 173 -52 022

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 34 309 3 136
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 53 224 53 224

Aruandeaasta tulem -54 591 -54 591

31.12.2015 -1 367 -1 367

Aruandeaasta tulem 22 697 22 697

31.12.2016 21 330 21 330
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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.

2016. 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.

Finantskohustised

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)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 135 59

Sotsiaalmaks 420 272

Kohustuslik kogumispension 25 17

Töötuskindlustusmaksed 24 14

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 604 362

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 13 217 13 217

Maksuvõlad 604 604

Kokku võlad ja ettemaksed 13 821 13 821

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 5 235 5 235

Maksuvõlad 362 362

Kokku võlad ja ettemaksed 5 597 5 597

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 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

 

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine põhivarade

soetamiseks
 

Toetus riigilt, omavalitsuselt 3 534 -3 534

Toetus KULKA-lt 300 -300

Muu toetus kiriku remondiks 710 -710

Toetus Kodanikuühiskonna SK-lt 5 725 -5 725

Toetus Kaitstud Töökeskuselt 28 797 -28 797

Kokku sihtfinantseerimine

põhivarade soetamiseks
39 066 -39 066

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
39 066 -39 066

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
78 132 -78 132

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2016 2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 39 066 104 276

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 20 179 13 865

Kokku annetused ja toetused 59 245 118 141

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2016 2015

Rahaline annetus 59 245 118 141

Kokku annetused ja toetused 59 245 118 141
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Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Renditulud 21 790 23 325

Muud tulud 400 508

Kokku tulu ettevõtlusest 22 190 23 833

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 0 1 056

Elektrienergia 0 1 040

Kütus 0 16

Remonditööd 33 197 153 809

Hooldustööd 960 1 963

Transpordikulud 234 1 019

Mitmesugused bürookulud 1 730 80

Tööjõukulud 7 306 2 328

Ürituste korraldamise kulud 467 3 548

Muud 0 2

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
43 894 163 805

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Energia 9 732 7 569

Elektrienergia 8 117 5 665

Kütus 1 615 1 904

Veevarustusteenused 618 0

Mitmesugused bürookulud 5 338 5 697

Riiklikud ja kohalikud maksud 194 194

Teenistuste ja talituste kulud 1 346 1 467

Majandus- ja halduskulud 53 172 2 260

Kulud renditavale pinnale 6 747 5 298

Muud 8 707 7 236

Kokku mitmesugused tegevuskulud 85 854 29 721
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 12 660 8 940

Sotsiaalmaksud 5 309 3 913

Palk Konsistooriumisse 5 737 6 005

Puhkuse inventuur

Kokku tööjõukulud 23 706 18 858

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
7 306 2 328

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 2

Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2016 2015

Praostkonnakassamaks 687 590

Kirikukassamaks 1 621 1 487

Solidaarsuskassamaks 811 743

Maamaks 194 194

Muud 1 0

Kokku muud kulud 3 314 3 014

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2016 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 236 229

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2016 2015

Arvestatud tasu 3 308 0
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