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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 993 (2016. aastal 977), annetajaliikmeid 211 (2016.a. 236), täisõiguslikke liikmeid 
201 (2016. aastal 228). 
 
Aruandeaastal alustasid koguduse juhtorganid tööd uutes koosseisudes. Koguduse nõukokku kuu-
luvad peale 2016. aasta lõpus toimunud valimisi järgmised 15 liiget: Valdek Hang, Ain Jaanru, 
Eero Kadarik, Kaidi Kallaste, Pille-Ruth Kukemilk, Lemme Luik, Maris Marko, Anne Nõgu, 
Toivo Reinsoo, Olev Rohumäe, Juhan Rumm, Keio Soomelt,  Leho-Toomas Tomps, Marko 
Torm, Toomas Varek. 
 
Koguduse juhatusse valiti viie liikmeline koosseisus: Olev Rohumäe (esimees), Eero Kadarik, 
Toivo Reinsoo, Juhan Rumm, Leho-Toomas Tomps. Koguduse revidendina jätkab Maie Rumm. 
 
II. Koguduse töötajad ja nende tegevus 
 
1. Koguduse vaimulik: õpetaja Tauno Toompuu 

Vanus: 39 

Koguduses töötatud aeg: alates 01.09.2007. 
Töökoormus koguduses on 40 tundi nädalas, 8 tundi tööpäevas. Puhkepäev on tavaliselt esmas-
päeviti, muu puhkeaeg tuleb teiste päevade peale kokku.  
Lisaks kogudusetööle oli õpetaja aruandeaastal ka konsistooriumi assessor ja Viru praost.  
Lisaks hooldas vaimulik Tamsalu kogudust. 
Selle kõrvalt on vaimulik ka Kaitseliidu Viru maleva kaplan. 
Kokku tuleb vaimuliku töökoormus umbes 9 tundi tööpäevas. 
 
Oikumeenilises valdkonnas on õpetaja SA Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutuse ju-
hatuse liige koormusega 1 tund kuus.  
 
Lisaks on õpetaja MTÜ Rakvere Diakooniakeskus juhatuse liige ja IRL-i Kristliku ühenduse asu-
taja ja liige. 
 
Aruandeaastal oli koguduse õpetaja ka Rakvere linnavolikogu liige IRL-i fraktsioonis ja linnavo-
likogu kultuurikomisjoni esimees ja linna esindaja Rakvere Reaalgümnaasiumi hoolekogus. Po-
liitilisele tegevusele kulus keskmiselt 8 tundi kuus. 
 
Aruandeaastal osales vaimulik EELK vaimulike konverentsil. 
 

Perekond: abikaasa Pille Toompuu (40) on hariduselt teoloogiamagister, töötab 0,5 kohtaga Rak-
vere Apollo raamatupoes. Peres on kaks poega: 5-aastane Markus ja 6-aastane Ruuben. 
 
Elamistingimused: elab Rakveres, Rakvere koguduse pastoraadis, kus on elamistingimused head. 
Kasutusesoleva korteri pind jääb 100 ruutmeetri kanti. Kasutada on avatud köögiga tuba, maga-
mistuba ja vannituba koos tualeti, duši ja vanniga. Aruandeaastal remonditi lisaks seni tühjana 
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seisnud tuba, mille saab kasutusele võtta lastetoana. Kui välja arvata õhksoojuspumbga vast-
remonditud tuba, on korter on puuküttel, talvel kulub ca 20 m3 puid. 
 
Vaimulikul on perekonnaseisuametniku õigused. 
 
2. Jutlustaja: Juhan Rumm (76) on koguduse jutlustajaks 2016.-ndast aastast. Juhan Rumm on 
läbinud jutlustajate koolituse, lõpetanud Põltsamaa piiblikooli ning täiendanud end aktiivselt 
mitmesugustel Tartu Ülikooli ja EELK Usuteaduse Instituudi poolt läbiviidud koolitustel. Hetkel 
omandab jutlustaja Usuteaduse Instituudis eeldusharidust diakonikursusele siirdumiseks. Oma 
esimeselt hariduselt on Juhan Rumm ehitusinsener ja töötab Rakvere teatris ehitusjärelvalvajana. 
Jutlustajana viib Juhan Rumm läbi laupäevaõhtuseid vespripalvuseid kirikus, ning on ette valmis-
tanud ja läbi viinud sõnajumalateenistusi. Lisaks sellele koordineerib jutlustaja lugejate kaasatee-
nimisi jumalateenistustel ja osaleb jumalateenistuselu koordineeriva toimkonna töös. 
 
3. Organist: Aruandeaastal töötas organistina helilooja Mart Siimer (50). Oma põhitöökohalt 
töötab Siimer Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pedagoogina ning koguduses teenib pühapäe-
vastel jumalateenistustel ja pühadel peaorganistina. Töökoormus koguduses on 5 tundi nädalas. 
Aruandeaastal on koguduse abiorganistina töötanud Liivia Hübner (55), kes mängib nädalasises-
tel jumalateenistustel ja talitustel. Liivia Hübneril on lõpetamata klaveri eriala konservatooriu-
mist. 
 
4. Sekretär: lisaks õpetajale on ainus täiskohaga töötaja koguduses sekretär Tiiu Kadarik (60). 
Tiiu on koguduse liige, abielus, elab Rakveres, Liiva tänaval. Tema tööülesanneteks on: annetus-
te vastuvõtmine, talituste vormistamine, arhiivi korrashoid, meetrikaraamatute pidamine, kirjava-
hetus, arvete tasumine, kassa pidamine, kodulehekülje haldamine, facebook-i konto haldamine, 
teadete vormistamine ja edastamine, kuulutuste valmistamine, sünnipäevaõnnitluste saatmine, 
andmepanga pidamine, protokollimine ja protokollide vormistamine, ametikirjavahetuse etteval-
mistamine, koguduseliikmetega ühenduse pidamine, projektide ja rahataotluste tähtaegade jälgi-
mine, projektide ja rahataotluste ettevalmistamine, projektide ja rahataotluste aruandluse koosta-
mine, erinevate rahastamisvõimalustega kursis olemine ja info edastamine. Töökoormus 40 tundi 
nädalas.  
 
 
5. Perenaine: Tiiu Oppi (63) töötab koguduses alates 2007. aastast. Tema ametiülesanneteks 
aruandeaastal oli kiriku korrashoid, kirikutorni korrashoid, suurpuhastuste korraldamine noorte-
majas ja kirikus 2 korda aastas, kiriku tekstiilide vahetamine ja korrashoid, altarilinade, albade ja 
koorirüüde pesumajja viimine, küünalde vahetamine ja korrashoid, kirikuvanemate kordineerimi-
ne, tulekustutite kontroll ja päeviku täitmine, kiriku ettevalmistamine ametitalitusteks, õpetaja 
assisteerimine ametitalitustel. 
 
 Perenaise töökoormus on 8 tundi nädalas ja tasumine toimus aruandeaastal töölepingu alusel. 
 
6. Raamatupidaja: koguduseliige Riina Arpo (62) pakub kogudusele raamatupidamisteenust  
alates 2011. a. Tasumine toimub arvete alusel. 
 
7. Kojamees: alates 2012. aasta novembrist töötab kojamehena Toivo Enniko (61). Tema üle-
sandeks on kiriku, pastoraadi ja kiriku koolimaja ümbruse korrastamine igal hommikul enne töö-
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päeva algust ning vastavalt vajadusele ka muudel aegadel. Töötab koguduses osalise tööajaga 
töölepingu alusel.  
 
8. Vabatahtlikud töötegijad: Vabatahtlikena panustavad koguduse töösse kirikuvanematena 
graafiku alusel Tiit Korsar, Valdek Hang, Toivo Reinsoo, Eero Kadarik, Juhan Rumm, Karl Mäe-
sepp, Ain Jaanru, Marika Jaanru, Kaire Rõuk, Maire Rõuk, Katrin Vipp, Oksana Kuznetsova, 
Lemme Luik, Ingrid Ait,  koorijuht Anu Korsar, pühapäevakooliõpetaja Tiina Rumm. Intellekti-
puudega inimestele suunatud töökeskuses teenivad vabatahtlikena Rele Laud, Tiina Hoter, Maie 
Sild, Õie Õis, Valdur Sard ja Viivi Kivisaar. 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 kasutati aruandeaastal peamiselt missamuusika 3. varianti, mida or-
ganist Mart Siimer on kogudusele lihtsamalt lauldavamaks kohendanud. Iga jumalateenistuse eel 
on umbes 5 minutiline harjutusaeg, mil organist Mart Siimeri eestvedamisel lauldakse läbi ordi-
naariumi 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 kee-
gi koorilauljatest. Suund on kasutada rohkem gregooriuse laulu iidseid viise ja vähem orelisaadet. 
Vaimulik laulab liturgi osad ise. 
 
Igaks pühapäevaks valmistab koguduse sekretär koostöös õpetajaga jumalateenistuse kava, kus 
peal pühapäeva teema, kirjakohad, patutunnistuse tekst, kollektapalve, psalmi antifon koos nooti-
dega, lõpupalve ja järgmise nädala teated. Ühtlasi on see kava hiljemalt reedeks kättesaadav or-
ganistile. 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 või-
malikuks nt patutunnistuse tekste aasta vältel varieerida, ka kollektapalve võib nii pikemaks ja 
mitmekesisemaks muuta.  
 
Igal pühapäeval teenib kaasa vähemalt kaks kirikuvanemat. Meeskirikuvanema ülesanne on ava-
da kirik üks tund enne jumalateenistuse algust, seada valmis laulunumbrid, armulauatarbed ja 
küünlad, assisteerida vaimulikku jumalateenistuse ajal nt vahendades mälestamis- ja eestpalve-
soove, panna kirja armulaual ja jumalateenistusel osalejate arvud, viia läbi korjandust, jagada ar-
mulaual karikat ning vastutada korra eest jumalateenistusel. Missa järel kustutab ta küünlad, loeb 
korjanduse ning sulgeb taas kiriku uksed. Naiskirikuvanema ülesanne on jagada kirikusse saabu-
jaile lauluraamatud ja kavad, panna tööle sisse- ja väljahelistamise kellad, samuti mälestamise- ja 
meie isa palve kellad, assisteerida korjanduse läbi viimisel ning koguda jumalateenistuse lõppe-
des taas väljajagatud lauluraamatud. Aruandeaastast alates on hakanud kaasa teenima ilmikud ka 
pühakirja lugemiste ja kirikupalvete lugemisel.   
 
Jumalateenistus kestab tavaliselt 1 tund ja 15 minuti kuni poolteist tundi. Jutlus keskmiselt 10-15 
minutit.  
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2. Keskmiselt osales aruandeaastal jumalateenistustel 64 inimest (2016. a 74). Jumalateenistusel 
osalemise keskmise näitaja kahanemist on keeruline hinnata. Viimastel aastatel on see näitaja pi-
devalt kasvanud. 

 
Kõige rohkem osaleb jumalateenistustel inimesi jätkuvalt juunis (keskmiselt 127 inimest), kui 
toimub surnuaiapüha Tõrma kalmistul ja detsembris (keskmiselt 101 inimest) tänu jõulupühade 
kirikulistele. Juulis on rohkearvulisem teenistus Rakvere linnakalmistu surnuaiapüha. Kõige pas-
siivsemad kuud on jaanuar ja märts. Ka august on läbi aastate olnud väikese külastatavusega kuu. 
Kui jõulu- ja kalmistupühade teenistused välja arvata, on pühapäevasel jumalateenistusel keskmi-
selt 50 inimest. 
 
Armulaud on kaetud igal pühapäeval ning ühtekokku on 2017. aastal armulauast osa saanud 1783  
inimest (2016. aastal 1731). See näitaja on aasta-aastalt tasapisi suurenenud ja näitab kirikuskäi-
vate inimeste teadlikumat suhtumist. Tavaliselt on armulaualisi pühapäeviti 2 laudkonda. Enim 
on armulaualisi olnud detsembris (42 inimest missa kohta) ja kõige vähem jaanuaris, märtsis, 
mais ja augustis (24 inimest jumalateenistusel). Aasta keskmine on 31 armulaualist missa kohta 
ja see näitaja on võrreldes 2016. aastaga pisut tõusnud. 
 
3. Väljakuulutatud jumalateenistuste pidamatajätmist ei ole olnud. 
 
4. Väljaspool kirikuhoonet on peetud traditsiooniliselt jumalateenistusi Tõrma kalmistul ja Rak-
vere linnakalmistul. Tõrmas toimub surnuaiapüha jumalateenistus tavapäraselt jaanipäevale järg-
neval pühapäeval ning linnakalmistul juulikuu teisel pühapäeval. Mõlemal teenistusel oli muusi-
ka süntesaatoriga ja mängis koguduse organist Mart Siimer. Senine tava, et kalmistul mängib 
puhkpillikvartett, ei ole jätkunud, sest ära on kadunud vanemad mehed, kes koraalimängu veel 
tundsid ja noortel muusikutel puudub tahe end selles osas harida. 
 

missa armulaual 
keskm 
kirikulisi

keskm 
armulaual

jaanuar 5 122 34 24

veebruar 4 1 142 40 36

märts 5 122 36 24

aprill 7 230 52 33

mai 5 120 38 24

juuni 3 97 127 32

juuli 4 160 79 40

august 3 71 40 24

september 4 127 76 32

oktoober 5 143 50 29

november 5 152 50 30

detsember 7 297 101 42

57 1 783 64 31

kirikus inimesi sõna

204 1

200

178 0

413 1

188 0

635 2

397 1

160 1

303 0

4392 12

249 0

248 0

1217 5
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Aruandeaastal toimus jumalateenistus võidupühal 23. juunil veel Rakvere Pauluse kirikus, linnale 
kuuluvas endises kirikuhoones, mis on olnud kasutusel spordihoonena. Samuti toimusid kaks jõu-
lujumalateenistust koguduse territooriumil asuvates hooldekodudes – üks Uhtna hooldekodus ja 
teine Rakveres Aia tn hooldekodus.  
 
5. Igal jumalateenistusel mängib orel. Koguduse kaks koori teenivad kaasa vastavalt oma võim-
alustele, kumbki  umbes  4 korda aastas. Aruandeaastal on koorijuhi Anu Korsari initsiatiivil toi-
munud kooride ühiseid laulmisi, kus nii naiskoor, kammerkoor üheskoos teenivad.  
 
IV. Kiriklike talituste analüüs 
Kiriklikest talitustest on olnud enim ristimisi (2017. a 24, 2016. a 30) ja matuseid (2017- 21, 
2016 – 18). Leeritati 19 inimest (2016 – 28) ja laulatati 6 paari (2016- 11). Kõige stabiilsem näi-
taja on matuste arv, mis on püsinud läbi aastate 20 talituse piirimail. Teiste talituste hulk on vä-
henenud.  
 
 

V. Muusikatöö 
1. Kogudusel on muusikakollektiivides naiskoor ja kammerkoor, juhatab Anu Korsar.   
 
2. Koguduse ruumes käib koos ka meesansambel Sõbrad. Meesansambli lauljate enamus ei ole 
kogudusega seotud, küll aga on nad laulnud kirikus ja teeninud aruandeaastal kaasa näiteks 2. 
jõulupüha jumalateenistusel. 
 
3. Kriisade valmistatud ja 1927. aastal õnnistatud kiriku oreli seisukord on väga hea. Hardo Krii-
saga on kogudusel hea koostöö ja orelimeister käib ise vastavalt vajadusele parandamas ning olu-
lisemate kontsertide ning kontsertsarjade eel ka häälestamas. Suurimaks orelisündmuseks on jät-
kuvalt suvine orelipooltundide sari, mille raames toimub juunist augustini igal laupäeva keskpäe-
val üks orelikontsert. See sari toimub koostöös KULKA Lääne-Virumaa ekspertgrupi ning Rak-
vere linnavalitsusega ning selle raames musitseerivad kirikus muusikud üle Eesti ning ka välis-
maalt. 
 
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). 
 
5. Koguduse muusikaelu seisukohalt on oluline meie organisti, helilooja Mart Siimeri panus. 
Aruandeaastal tuli näiteks ettekandele Mart Siimeri kooriteos, mis on kirjutatud spetsiaalselt 
kammerkoorile Solare ja Eesti Vabariigi 100-ndale aastapäevale mõeldes. Teose Sajandi lähedus 
kandis kammerkoor Solare esmakordselt ette Võidupüha jumalateenistusel Rakvere Pauluse kiri-
kus. 
 
VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö 
1. Kodukülastusi teeb koguduse õpetaja vastavalt kutsele. Ilmselgelt on terve hulk koguduseliik-
meid, kes külastavad kodusid ning jagavad nõnda ka hingehoidlikku tuge. 
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2. Koguduse õpetaja külastab suurpühadel Rakvere linna hooldekodusid (Eakate kodu, Kuldne 
Sügis ja Aia tänava hooldekodu), kus toimuvad armulauaga jumalateenistused. Aruandeaastal 
algas ka regulaarne hingehoiutöö Uhtna hooldekodus, kus õpetaja külastab sealseid elanikke hin-
gehoidlike vestluste jaoks kord kuus. See oli hooldekodu enda initsiatiiv ja on andnud hooldeko-
du personali hinnangul head tulemust.  
 
3. Hoolekandetöös osaleb kogudus ka kunagi koguduse initsiatiivil rajatud MTÜ Rakvere Dia-
kooniakeskuse kaudu, mille juhatuse liikmeks vaimulik koguduse esindajana ka on. Diakoonia-
keskus pakub toidupanga teenust. 
 
4. Kogudus ise humanitaarabi suurtes kogustes ei jaga ning peamiseks takistuseks on ruumi puu-
dus, 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 seitsmendat hooaega vanemaealistele koguduseliikmetele suunatud 
eakate pärastlõunad. Kord kuus aset leidvate kohtumiste raames kuulatakse elavas esituses muu-
sikat, 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 Jär-
vamaa pühakodasid. Eakate pärastlõunaid korraldab 4-liikmeline toimkond, mida juhatab ka ko-
guduse sekretär-projektijuhi ametit pidav Tiiu Kadarik. 
 
7. Veebruaris 2017 avas kogudus oma vana pastoraadi keldris töökeskuse intellektipuudega ini-
mestele. Varasematel aastatel toimunud intellektipuudega noortele suunatud Usk ja Valgus lii-
kumine kasvas tasapisi kord nädalas pakutavaks töötegemise teenuseks ja on nüüd muutunud ar-
vestatavaks sotsiaalteenuse pakkujaks Rakvere linnas. Kolmel päeval nädalas on keskus avatud 
15-le noorele, kes saavad turvalises keskkonnas teha juhendajate käe all endale jõukohast tööd. 
Seejuures on kõik tegevusjuhendajad vabatahtlikud ja panustavad keskuse käivitamisse suure aja- 
ja energiaressursiga. Ühtlasi tehakse ka üheskoos süüa ja pakutakse kehakinnitust koostöös Rak-
vere Toidupangaga. 
 
8. Aruandeaastal lõpes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) arenguhüppe programmi raames 
projekt, kus eesmärgiks oli “Rakvere Kolmainu koguduse arendamine sotsiaalseks ettevõtteks”. 
Samas sai rahastuse ka järgmine koguduse esitatud raha taotlus KÜSK-ile, mille eesmärgiks on 
sotsiaalteenuste edasine arendamine pastoraadis. Selle ettevõtmise koondnimetus on Rakvere 
Kogukonnamaja, mille visioonis saab maja pea tervenisti võetud kasutusele erinevate 
sotsaalteenuste pakkumiseks intellektipuudega inimestele. 
 
 
VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 
1. Pühapäeviti mihklipäevast emadepäevani toimuvad pühapäevakooli tunnid pühapäeviti algu-
sega kell 13.00. Tunde viib läbi Tiina Rumm. Lapsi osales 12 last vanuses 4- 14 eluaastat. 9 last 
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osales Viru praostkonna lastelaagris Kärus. Emadepäeval ja kolmandal advendil toimusid lastele 
suunatud jumalateenistused. Teisel advendil ja palmipuudepühal toimus Kaja Tederi poolt juhi-
tud meisterdamine mitte ainult pühapäevakooli lastele, vaid kõikidele soovijatele Rakveres, Rak-
vere koguduste liikmetele.  
 
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 kogu-
duse vaimulik. 
 
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 ettevalmista-
tud 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 Rumm, 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. Aruandeaastal käsitleti refor-
matsiooni 500. aastapäevale pühendatult teemasid raamatust „Jumala armu poolt vabastatud“.  
 
6. Koguduse õpetaja jätkab õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse eriala magistriõp-
pes. Kirikuvanem ja koguduse nõukogu liige Valdek Hang lõpetas aruandeaastal õpingud Usu-
teaduse Instituudi usuteaduse erialal diplomiõppes ja alustas valmistumist diakoniametiks vasta-
val kursusel pastoraalseminaris. Neli kogudusevanemat, Maarika Jaanru, Ain Jaanru ja Karl Mäe-
sepp ning abiorganist Liivia Hübner läbisid aruandeaastal täiskasvanute piiblikursuse Põltsamaal 
ning kogudusevanem ja jutlustaja Juhan Rumm alustas õpinguid Usuteaduse Instituudis diakoni-
kursusele siirdumiseks eeldusainete läbimist. See, kui koguduseliikmed end teoloogias ja piibli-
tundmises täiendavad on suur õnnistus ja teeb kogudust tugevamaks.  
 
VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 
 
1. Misjonitegevuse alla kuulub Pereraadio Rakvere stuudio tegutsemist koguduse noortemajas. 
Siseministeeriumi rahastusel ja Pereraadio direktori Paavo Pihlaku tööviljana valminud kaasaeg-
ne 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 saateprogram-
mi 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 ko-
gudusele, vaid Virumaal tervikuna. Tulevikus on mõeldav hakata tootma just Virumaale suuna-
tud ja siinse Pada saatealal kuuldavat programmi nt. kasvõi jumalateenistuste ülekannete näol. 
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2. Misjonitegevuseks võib kahtlemata pidada ka iga-aastaseid Rakvere kirikupäevi, mida korral-
davad Rakvere kristlikud kogudused üheskoos. Seekordsed kirikupäevad olid ühtekokku juba 
kümnendad ja keskendusid pühakirja tõlgendamise, tõlkimise ja tõekselamise teemadele.  
 
3. Kogudusel on oma kodulehekülg ja Facebooki leht, mille vahendusel toimub jooksva info va-
hetamine ning ka kristliku sõnumi edastamine. 
 
4. Oluliseks misjonisündmuseks tuleb pidada ka Soome misjoniühenduse SLEY lähetusel Rak-
verre saabunud misjonäri Liisa Rossi (32 a) saabumine. Oktoobris alustas misjonär keelekursuse-
ga ja peaks olema valmis koguduse juures misjonärina tööle asuma 2018. aasta aprillis. Täpse-
mad tööülesanded küllap veel selguvad ent oleme kõnelenud võimalusest hakata misjonäri abil 
organiseerima väikerühmade tööd. 
 
IX. Avalikud suhted 
Suhted kohaliku ajakirjandusega on head. Tõsi, 2016. aastast ei ole suhted enam nii ladusad kui 
varem maakonnalehega Virumaa Teataja, kelle peatoimetajaga on koguduse õpetajal olnud ajale-
heveergudel mõningaid arusaamatusi. Ka toimus aruandeaastal üks teravam ja üle-eestilist tähe-
lepanu pälvinud konflikt Rakvere linnavolikogus, kus koguduse õpetaja kultuurikomisjoni esi-
mehena kaitses seksuaalvähemuste filmifestivali Festheart organiseerijate õigust seda sündmust 
linnas korraldada. See tõi kaasa omajagu negatiivset ja mõnitavat tähelepanu paremäärmuslike ja 
paljus vihakõneliselt väljenduvate internetiportaalide poolt. 
 
X. Majanduselu 
1. Koguduse majanduslik olukord on hea. Liikmeannetused moodustavad koguduse sissetuleku-
test 20% (2016. aastal 17%) laekumistest. Nii on liikmeannetuste osakaal eelarves kasvanud, mis 
omakorda näitab, kui oluline on koguduse toimimiseks liikmeannetustest laekuvad vahendid. 
 
Aruandeaastal toimus aga liikmete arvu vähenemine 25 inimese võrra (236-lt 211-le) ehk tervelt 
11%. See on proportsionaalselt väga suur kahanemine. Mis võivad olla selle põhjused? Vast üks 
on see, et aruandeaastal ei tegeletud konkreetselt liikmetega eesmärgiga innustada neid oma liik-
meannetust tasuma. Praktika näitab, et kui inimestega isiklikult suhelda, on sellel ka konkreetseid 
tulemusi. Seejuures on keskmine liikmeannetus kasvanud tervelt 12 euro võrra, ulatudes aruan-
deaastal 94 euroni liikme kohta. See näitab, et inimesed, kes kogudust oma liikmeannetusega toe-
tavad, teevad seda hingega. EELK keskmine aastal 2016 oli 43 eurot, seega ületab keskmine 
liikmeannetus kahekordselt kiriku keskmise annetuse. 
 
2. Suurimaks sissetuleku allikaks on kogudusele jätkuvalt kinnisvara, pea veerand ehk tervelt 
24% (2016. a 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 81% (2016. aastal 73%) kin-
nisvaralt laekuvast summast ja see on 70% koguduse majandustegevusest laekunud tuludest (ilma 
sihtfinantseeringuteta). Nii on renditulu osatähtsus koguduse eelarvest aina kasvanud. Eelmisel 
aastal moodustas see vaid kolmandiku vastavast näitajast. Pikk 30 hoones maksavad renti muusi-
kakool Rajaots, kunstikool Athena ning kunstnik Toomas Kaskmann. Majas elab ka perenaine 
Velda Laks, kes hoolitseb maja ning selle ümbruse heakorra eest. 
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3. 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 olu-
line etapp sellest, kui valmis uus kiriku pikkihoone ja kooriruumi katus. 2016. aastal alustati va-
hendite kogumist akende renoveerimiseks ja aruandeaastal saadi korjandustest niipalju rahasid 
kokku, et oli võimalik töödega alustada.  
 
4. Koguduse pastoraadihoones on täna kasutamiskõlblik õpetaja korter (ühtekokku ca 100 m2) ja 
keldrikorrusel renoveeritud töökeskus intellektipuudega inimestele. Õpetaja korteris remonditi 
aruandeaastal seni kasutuna seisnud tuba, mis remonditi lastetoaks. See oluline investeering 
muudab õpetaja korteri tublisti elamiskõlblikumaks ja ka soojemaks, sest toa põrand sai korrali-
kult soojustatud ning küttekehaks paigutatud õhksoojuspump. 
 
5. Koguduse noortemajas asub hetkel kantselei, pühapäevakooli ning koosolekuteruum, Pereraa-
dio stuudio ja suur saal, mida kasutavad koguduse koorid oma proovideks ning kus toimuvad 
mõned väiksemad palvused ja jumalateenistused, leeritunnid, kogudusekooli tunnid, kirikukohvi-
lauad ja muud taolised koguduse sündmused. Ülemine saal on avatud ka erinevate näituste tar-
beks. Aruandeaastal paigutati noortemaja kütteks kaks õhksoojuspumpa, et tagada ruumides 
inimsõbralikum kliima ja muuta hoone kütmine odavamaks. Seni köeti hoonet elektrikollektori-
tega. 
 
6. Aruandeaastal tegutses juba viiendat 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. Kohvik toimib koostöös Eragümnaasiumi ja Art 
Cafega. Müüjad olid Eragümnaasiumi noored ja müüdav toidukraam tuli Art Cafest ning selle 
toimimise eest võlgneb kogudus suuresti tänu koguduseliikme Anne Nõgu vastutulekule. 
 
XI. Visitatsioonid ja revideerimised 
1. Visitatsioone ja revideerimisi ei toimunud. 
 
XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega 
1. Suhted kohaliku omavalitsusega on jätkuvalt head. Koguduse õpetaja kuulus linnavolikokku ja 
oli kuni kohalike omavalitsuste valimisteni kultuurikomisjoni esimees. Kogudusse kuuluvad veel 
aruandeaastal volikogu esimehena tegutsenud Toomas Varek, sotsiaalkomisjoni liige Pille-Ruth 
Kukemilk ning kultuurikomisjoni liige ja aseesimees Anne Nõgu. Kõik need inimesed on ka ko-
guduse nõukogu liikmed. Peale valimisi on Rakvere linnapeaks koguduse liige ja ka nõukogu lii-
ge Marko Torm, volikogu lihtliikmena jätkab Toomas Varek ning komisjonide töös löövad kaasa 
lisaks Pille-Ruthi Kukemilkile ja Anne Nõgule ka koguduse nõukogu liige Keio Soomelt. Kogu-
duse õpetaja on kultuurikomisjoni lihtliige. 
 
2. Aruandeaastal jätkus hea koostöö Lääne-Viru maavalitsusega. Nimelt korraldas kogudus koos 
Rakvere Karmeli koguduse ning maavalitsusega juba viiendat aastat Kolmainu kirikus kuldpul-
mapaaride õnnitlemise- ja tänuürituse. Lisaks sellele korraldati üheskoos maavalitsuse ja Rakvere 
kogudustega palvuslõunasööki Neeruti mõisas. Selle hea ja ladusa koostöö garandiks oli suuresti 
maavanem ja koguduse nõukogu liige Marko Torm. Maavalitsuste kadudes ei ole see suhe siiski 
kadunud ja saab jätkuda Rakvere linna tasandil. 
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3. Suhted teiste konfessioonidega on head. Rakvere linna vaimulikud kohtuvad regulaarselt um-
bes kord kuus saunaõhtu raames. Üheskoos korraldatakse Rakvere kirikupäevi, palvuslõunasööke 
ja osaletakse Kirikute öö programmis. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastased allianssnädala 
palvused jaanuari kuus. Aktiivselt teevad koostööd EEKBL Karmeli kogudus, metodistikogudus, 
adventkoguduse ning vabakogudus Hüüdja Hääl. Nelipühakoguduse ning MPEÕK Rakvere Ju-
malaema Uinumise õigeusukogudusega koostöö praktiliselt puudub. Rooma-katoliku kiriku Mii-
kaeli kogudus peab oma teenistusi iganädalaselt jätkuvalt meie koguduse noortemajas pühapäevi-
ti kell 14.30.  
 
4. Suhted praostkonnaga (teiste kogudustega ja praostkonna keskusega) on head. Kogudustest on 
kõige tihedam kontakt Kadrina kogudusega, kellega korraldatakse üheskoos praostkondlikku lee-
rilaagrit ja pühapäevakooliga on meie pühapäevakoolil sõprussuhted.  
 
5. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega on peamiselt seotud vaimuliku 
kaudu. Kuna vaimulik oli aruandeaastal EELK kirikuvalitsuse liige, siis on temal kontakt erine-
vate kiriklike asutustega vägagi tihe. Kõige rohkem on ametiülesannetest tulenevalt suhelnud 
vaimulik misjonikeskuse ning laste-ja noorsootöökeskusega.  
 
6. Aruandeaasta juunikuus külastas koguduse koor koos õpetajaga Saksa sõpruskogudust Borde-
lumis. Paljuski vahepeal soiku jäänud kontaktid said selle külaskäigu läbi taastatud ja mitmed 
uued loodud. Bredstedti linna kogudusega, kellega samuti olid Rakvere kogudusel sõprussuhted, 
on kontakt lõppenud sealse huvipuuduse tõttu. Soomes asuvat Lapua sõpruskogudust, kellega 
sõlmiti suhted 2015. aastal, külastas õpetaja koos koguduseliikmete Anne Nõgu, Karl Mäeseppa, 
Ain Jaanru ja Olev Rohumäega aruandeaasta suvel. 
 
 
XIII. Koguduse liikmed 
1. Koguduse liikmete arv on aasta-aastalt tõusnud. Kui 2015. aastal oli koguduses 948 ja 2016. 
aastal 977 inimest, siis aruandeaastal küünib liikmete arv 993 inimeseni. Seega on kas võrreldes 
eelmise aastaga 16 liiget. Selle põhjuseks võib pidada nii leeritamiste teel liitumisi, kui liikmes-
konna andmebaasi täpsustumist. Annetajaliikmete arv kahanes võrreldes 2016. aastaga 25 inime-
se võrra 211-ni. Viimase kümne aasta vältel on veel vähem liikmeannetajaid olnud vaid 2007. 
aastal – 195. Kõige rohkem, 254 annetajat oli aga 2013. aastal. Loomulikult ei saa seda tendentsi 
pidada aktsepteeritavaks. Küllap on siin põhjust kriitiliselt vaadata üle need kanalid, kuidas oma 
liikmetega suheldakse ja mil moel endast märku anda. Siiski ei tohiks peaeesmärgiks saada ko-
guduseliikmete annetama saamine, vaid see peaks olema hea ja vahetu suhtlemise tulemus. Kui 
inimene tunneb, et kogudus on tema jaoks tähtis, siis küllap on ta valmis ka selle tegevusi toeta-
ma. 
 
2. Vanuselis-sooliselt jagunevad annetajaliikmed nõnda, et 70% on neist naised ja 30% mehed. 
See protsent on nõnda muutunud, et võrreldes nt. 2014. aastaga on meeste osakaal 2% võrra kas-
vanud. Olulisemaks muutuseks on aga see, et suurima vanuserühma ei moodusta enam mitte 75-
84-aastased, keda oli aruandeaastal 16% ja 85-105- aastaseid on sama palju, vaid protsentuaalselt 
suurim on hoopis 45-54- aastaste annetajaliikmete hulk, kes moodustavad liikmeskonnast 19%. 
55-64 -aastaseid on 15%, 35-44 -aastaseid on 11%, 65-74 -aastaseid on 10% ja 25-34 9%. Päris 
noori, s.o. 15-25 -aastaseid annetajaliikmeid on kõigest 3%. 
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Need muudatused näitavad, et liikmeskond tasapisi nooreneb, sest vanade põlvkond kaob eest ära 
ja keskealiste põlvkond võtab koguduse toetamise üha enam enda kanda. 
 
3. Liikmete vahekord kaasinimestega on usutavasti hea. 
 
4. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on rahuldav. Oikumeenilistest üritustest on 

Kolmainu koguduse liikmete osavõtt vast kõige tagasihoidlikum. Seega on tõkkeid osalemaks 
teistsugustel teenistustel. 
 
5. Liikmete kodust elu ei ole õpetaja pädev hindama. Paljudel liikmetel ei ole abikaasad ega lap-
sed usuliselt aktiivsed.  
 
XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud 
 
Aruandeaasta oli kogudusele mitmes mõttes raske. Mitmed näitajad on kahanenud ning see toob 
paratamatult varem või hiljem kaasa majanduslikud väljakutsed. Ühe langustrendi põhjusena jul-
geb allakirjutanu välja tuua iseenda eemal olemise koguduseelust seoses kirikuvalitsuse tööga. 
See on tähendanud seda, et mõnel nädalal on õpetaja koguduse juures ehk vaid paaril kolmel 
päeval. See on tinginud üheltpoolt nii vaimuliku kaugenemise koguduseinimestest (sh koguduse 
töötegijad) ja teisalt muutnud ennast oma töödes tegemistes pealiskaudsemaks. Miinimum on küll 
tehtud ent väga edasiminekut pole õnnestunud tuua. Selle kõrval on siiski õnnestunud alustada 
uue ettevõtmisega intellektipuudega inimeste töökeskuse näol ja oleme leidnud rahastusi oma 
diakooniaalase töö edendamiseks. Jääb vaid loota, et kui koguduse õpetaja on nüüd uuel aastal 
vabam üldkiriklikest kohustustest, siis see toob kaasa ka nähtava ja mõõdetava tulemuse kogudu-
se ellu. 
 
Muus osas võib kinnitada eelmise aasta aruande lõpusõnu, et  kirik ei peaks andma alla kiusatuse-
le pakkudes inimestele nende eluolukordade jaoks lihtsaid ja must-valgeid lahendusi. Tõsiselt-
võetav sõnum peaks olema läbimõeldud, arvestama nii eilse kui tänase kontekstiga ning ka rat-
sionaalse mõtlemisega. Aus kuulutus tähendab ka intellektuaalset ausust ja vaid nii saab ta puu-
dutada ausat otsijat.  
 
 
Aruande koostas 

 
 
 
07.02.2018 

 
 
 
Tauno Toompuu 

Koguduse õpetaja 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 20 166 34 309  

Nõuded ja ettemaksed 933 842  

Kokku käibevarad 21 099 35 151  

Kokku varad 21 099 35 151  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 205 13 821 2,3

Kokku lühiajalised kohustised 3 205 13 821  

Kokku kohustised 3 205 13 821  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 330 -1 367  

Aruandeaasta tulem -3 436 22 697  

Kokku netovara 17 894 21 330  

Kokku kohustised ja netovara 21 099 35 151  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 19 758 19 524  

Annetused ja toetused 56 351 59 245 4,5

Tulu ettevõtlusest 23 034 22 190 6

Muud tulud 0 72 000  

Kokku tulud 99 143 172 959  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -11 816 -43 894 7

Jagatud annetused ja toetused 0 -800  

Mitmesugused tegevuskulud -68 767 -85 854 8

Tööjõukulud -17 940 -16 400 9

Muud kulud -4 056 -3 314 10

Kokku kulud -102 579 -150 262  

Põhitegevuse tulem -3 436 22 697  

Aruandeaasta tulem -3 436 22 697  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 19 758 19 524

Laekunud annetused ja toetused 39 559 20 180

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 23 034 22 190

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -84 398 -114 767

Väljamaksed töötajatele -24 832 -23 706

Muud rahavood põhitegevusest -4 056 -3 314

Kokku rahavood põhitegevusest -30 935 -79 893

Rahavood investeerimistegevusest   

Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade

müügist
0 72 000

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 72 000

Rahavood finantseerimistegevusest   

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
16 792 39 066

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 16 792 39 066

Kokku rahavood -14 143 31 173

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 309 3 136

Raha ja raha ekvivalentide muutus -14 143 31 173

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 20 166 34 309
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -1 367 -1 367

Aruandeaasta tulem 22 697 22 697

31.12.2016 21 330 21 330

Aruandeaasta tulem -3 436 -3 436

31.12.2017 17 894 17 894
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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.

2017. 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)

 31.12.2017 31.12.2016

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks 113 135

Sotsiaalmaks 396 420

Kohustuslik kogumispension 19 25

Töötuskindlustusmaksed 20 24

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 548 604

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 657 2 657

Maksuvõlad 548 548

Kokku võlad ja ettemaksed 3 205 3 205

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 13 217 13 217

Maksuvõlad 604 604

Kokku võlad ja ettemaksed 13 821 13 821

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

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

tegevuskuludeks
39 066 -39 066

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
39 066 -39 066

 

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Toetus riigilt, omavalitsuselt 2 800 -2 800

Toetus KULKA-lt 300 -300

Toetus Kodanikuühiskonna SK-lt 10 492 -10 492

Toetus Kaitstud Töökeskuselt 3 200 -3 200

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
16 792 -16 792

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
16 792 -16 792

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2017 2016

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 16 792 39 066

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 39 559 20 179

Kokku annetused ja toetused 56 351 59 245

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2017 2016

Rahaline annetus 56 351 59 245

Kokku annetused ja toetused 56 351 59 245

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2017 2016

Renditulud 19 896 21 790

Tulud teenuste ja kaupade müügist 3 138 400

Kokku tulu ettevõtlusest 23 034 22 190
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2017 2016

Remonditööd 0 33 197

Hooldustööd 0 960

Transpordikulud 61 234

Mitmesugused bürookulud 2 640 1 730

Koolituskulud 1 240 0

Tööjõukulud 6 892 7 306

Ürituste korraldamise kulud 383 467

Muud 600 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
11 816 43 894

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2017 2016

Energia 8 910 9 732

Elektrienergia 6 641 8 117

Kütus 2 269 1 615

Veevarustusteenused 392 618

Mitmesugused bürookulud 6 036 5 338

Koolituskulud 689 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 161 194

Teenistuste ja talituste kulud 1 473 1 346

Majandus- ja halduskulud 40 465 53 172

Kulud renditavale pinnale 6 584 6 747

Muud 4 057 8 707

Kokku mitmesugused tegevuskulud 68 767 85 854

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 13 383 12 660

Sotsiaalmaksud 5 712 5 309

Palk Konsistooriumisse 5 737 5 737

Puhkuse inventuur

Kokku tööjõukulud 24 832 23 706

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
6 992 7 306

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 2
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Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2017 2016

Praostkonnakassamaks 710 687

Kirikukassamaks 1 654 1 621

Solidaarsuskassamaks 827 811

Muud 865 195

Kokku muud kulud 4 056 3 314

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv 993 970

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 2 468 3 308
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