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RAKVERE KOLMAINU KOGUDUSE 2018. A SÕNALINE ARUANNE  

 

 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 1047 (2016. aastal 993), annetajaliikmeid 200 (2017.a. 211), täisõiguslikke liikmeid 
156 (2017. aastal 201). 
 
Koguduse nõukokku kuuluvad peale 2016. aasta lõpus toimunud valimisi järgmised 15 liiget: 
Valdek Hang, Ain Jaanru, Eero Kadarik, Kaidi Kallaste, Pille-Ruth Kukemilk, Lemme Luik, Ma-
ris Marko, Anne Nõgu, Toivo Reinsoo, Olev Rohumäe, Juhan Rumm, Keio Soomelt,  Leho-
Toomas Tomps, Marko Torm, Toomas Varek. 
 
Koguduse juhatus on 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 õpetaja: Tauno Toompuu 
Vanus: 40 
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 Viru praost ja Tamsalu Lunastaja koguduse hool-
dajaõpetaja. 
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 erakond Isamaa liige. 
 
Aruandeaastal oli koguduse õpetaja ka Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni liige.  
 
Aruandeaastal osales vaimulik EELK vaimulike konverentsil. 
 

Perekond: abikaasa Pille Toompuu (41) on hariduselt teoloogiamagister, töötab 0,75 kohtaga 
Rakvere Apollo raamatupoes. Peres on kaks poega: Triinu lasteaias käiv 6-aastane Markus ja 
Rakvere Waldorfkooli I klassis käiv 7-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, lastetuba ja vannituba koos tualeti, duši ja vanniga. Lastetuba on kõige paremas korras, 
remonditud 2016. aastal ja köetakse õhksoojuspumbaga. Muu korter on puuküttel ja talvel kulub 
ca 20 m3 puid. 
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Vaimulikul on perekonnaseisuametniku õigused. 
 
2. Diakon: aruandeaastal pühitseti ametisse koguduse diakon Valdek Hang (47). Valdek on ol-
nud Rakvere koguduse liige, kirikuvanem, juhatuse liige ja hea kaastööline. Peale õpinguid Usu-
teaduse Instituudis ja diakonikursust pastoraalseminaris ordineeriti ta Rakvere koguduse diako-
niks kolmainupühal 27. mail. Diakoni vastutada on lisaks liturgilisele teenimisele eriliselt dia-
kooniatöö. 
 
3. Jutlustaja: Juhan Rumm (77) 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 
on jutlustaja Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris diakonikursusel ja valmistub vaimulikua-
metiks. Oma esimeselt hariduselt on Juhan Rumm ehitusinsener ja töötab Rakvere teatris ehitus-
järelvalvajana. Jutlustajana viib Juhan Rumm läbi laupäevaõhtuseid vespripalvuseid kirikus, ning 
on ette valmistanud ja läbi viinud sõnajumalateenistusi. Lisaks sellele koordineerib jutlustaja lu-
gejate kaasateenimisi jumalateenistustel ja osaleb jumalateenistuselu koordineeriva toimkonna 
töös. 
 
4. Misjonär: Koguduses töötab alates aruandeaasta algusest Soome luterliku evangeelse misjo-
niühenduse (SLEY) lähetusel misjonär Liisa Rossi (33), kelle tööülesanneteks on juhtida ja kor-
raldada koguduse meediatööd, sh anda välja koguduse lehte, toimetada internetilehekülge ning 
sotsiaalmeedia kontosid, samutiai aidata tööle koguduse väikerühmatöö ning aidata kaasa vaimu-
likus teenimises nii jumalateenistustel kui koguduse- ja leerikoolis. 
 
5. Organist: Aruandeaastal töötas organistina helilooja Mart Siimer (51). 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 (56), kes mängib nädalasises-
tel jumalateenistustel ja talitustel. Liivia Hübneril on lõpetamata klaveri eriala konservatooriu-
mist. 
 
6. Sekretär: lisaks õpetajale on ainus täiskohaga töötaja koguduses sekretär, kelleks kuni aruan-
deaasta märtsi lõpuni oli Tiiu Kadarik. Paljuski tervislikel põhjustel lahkus Kadarik ametist omal 
soovil ja jätkab nüüd vaid Viru praostkonna sekretäri ametis. Koguduse sekretärina võeti tööle 
koguduseliige Kai Rohumäe (62). Tema tööülesanneteks on: annetuste vastuvõtmine, talituste 
vormistamine, arhiivi korrashoid, meetrikaraamatute pidamine, kirjavahetus, 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 ettevalmistamine, koguduse-
liikmetega ühenduse pidamine, projektide ja rahataotluste tähtaegade jälgimine, projektide ja ra-
hataotluste ettevalmistamine, projektide ja rahataotluste aruandluse koostamine, erinevate rahas-
tamisvõimalustega kursis olemine ja info edastamine. Töökoormus 40 tundi nädalas.  
 
 
7. Perenaine: Tiiu Oppi töötas perenaisena koguduses alates 2007. aastast. Aruandeaastal asus 
tema asemel neid ülesandeid täitma Anu Mets (52), kelle ametiülesanneteks on kiriku korrashoid, 
kirikutorni korrashoid, suurpuhastuste korraldamine noortemajas ja kirikus 2 korda aastas, kiriku 
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tekstiilide vahetamine ja korrashoid, altarilinade, albade ja koorirüüde pesumajja viimine, küü-
nalde vahetamine ja korrashoid, kirikuvanemate kordineerimine, tulekustutite kontroll ja päeviku 
täitmine. Tiiu Oppi jätkab õpetaja vabatahtliku abilisena kiriklike talituste juures kiriku etteval-
mistamisel ja assisteerimisel. 
 
 Perenaise töökoormus on 8 tundi nädalas ja tasumine toimus aruandeaastal töölepingu alusel. 
 
8. Raamatupidaja: koguduseliige Riina Arpo (63) pakub kogudusele raamatupidamisteenust  
alates 2011. a. Tasumine toimub arvete alusel. 
 
9. Kojamees: alates 2018. aastast on koguduse kojamehena ametis Urmas Sild (42). Tegemist on 
koguduse intellektipuudega inimeste töökeskuse kasvandikuga, kelle tööülesanneteks 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. 
 
10. Kogukonnamaja koordinaator: Aruandeaastal võeti palgalisena tööle koordinaator kogudu-
se pastoraadis tegutsevasse kogukonnamajja, mis pakub toetatud töötamise teenust Sotsiaalkind-
lustusametile ning päevakeskuse teenust Rakvere linnale. Koordinaatoriks on Rele Laud (49), kes 
töötab koormusega 20 tundi nädalas käsunduslepingu alusel ning kelle tööülesanneteks on vaba-
tahtlike tegevusjuhendajate tegevuse koordineerimine, kliente puudtava dokumentatsiooni korras 
hoid, partneritega suhtlemine. 
 
11. 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. Lisaks tu-
leks eraldi märkida nende vabatahtlike panust, kes toovad kirikusse hooldekodus elavaid vanu-
reid: Juhan Rumm ning Ain Jaanru. Ühtekokku on aruandeaastal kaasa löönud üle 60 vabatahtli-
ku. 
 
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-
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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.  
 
2. Keskmiselt osales aruandeaastal jumalateenistustel 51 inimest (2017. a 64). Kõige rohkem osa-
leb 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 passiivsemad kuud on jaa-
nuar ja märts. Ka august on läbi aastate olnud väikese külastatavusega kuu. Kui jõulu- ja kalmis-
tupühade teenistused välja arvata, on pühapäevasel jumalateenistusel keskmiselt 50 inimest. 
 
Armulaud on kaetud igal pühapäeval ning ühtekokku on 2018. aastal armulauast osa saanud 1827 
inimest (2017. aastal 1783). See näitaja on aasta-aastalt tasapisi suurenenud ja näitab kirikuskäi-
vate inimeste teadlikumat suhtumist. 
 
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.  
 
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. 
 

6. Aruandeaastal tähistas Kolmainu kogudus oma 320. aastapäeva ja meenutasime 1698. aastal 
toimunud kiriku taaspühitsemist. Selle meenutuseks püstitati kiriku kõrvale installatsioon, mis 
kujutab klaasist kirikut. Teet Suure kavandi järgi Raiko Kaasiku ehitatud vanadest klaasakendest 
valminud „kirik“ pakkus mõnusat võimalust pidada üks pühapäevane jumalateenistusõues, vana-
de puude okstest moodustunud võlvide all. 
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7. Seoses koguduse aastapäevaga valmisid kirikusse altariruumi kaks vitražakent, mille autoriks 
on kohalik klaasikunstnik ja koguduseliige Riho Hütt. Aknad pühitseti kolmainupühal piiskop 
Tiit Salumäe poolt ja kujutavad Püha Vaimu 7 andi (lõunapoolne aken) ning Elupuud (põhja-
poolne aken). Vitraažid rahastati akende korrastamiseks korraldatud korjanduse vahenditest. 
 

6. Aruandeaasta üheks jumalateenistuslikuks tippsündmuseks oli kindlasti jõuluõhtu teleülekan-
dega jumalateenistus, mis algas Kolmainu kirikus kell 17.00 ja millest said nii otseülekande kui 
internetist järelvaatamise teel osa kümned tuhanded inimesed. Jumalateenistusel jutlustas pea-
piiskop Urmas Viilma, teenisid kammerkoor Solare, noortekoor So-La-Re, koguduse kirikukoor 
ja keelpilliansambel. Lisaks olid kaastegevad Eragümnaasiumi 4. klassi õpilased, kes etendasid 
jõulusõime motiivi. Tagasiside kohaselt õnnestus jumalateenistus suurepäraselt. 
 

IV. Kiriklike talituste analüüs 
Kiriklikest talitustest on olnud enim võrdselt konfirmatsioone ja matuseid, mõlemaid 15 (2017 
vastavalt 19 ja 21), ristimisi oli 10 (2017. a 24) ja laulatusi 9 (2017- 6). Kõik näitajad on omajagu 
vähenenud, va laulatused. Kui ristimiste ja leeritamiste puhul on kõikumine aastate vältel üsna 
tavaline, siis matused on üldjuhul olnud seni üsna stabiilne näitaja.  
 

V. Muusikatöö 
1. Kogudusel on olnud muusikakollektiividest tegutsemas naiskoor ja kammerkoor, aruandeaastal 
liitus naiskoor kammerkooriga ja moodustus Rakvere Kolmainu kirikukoor, mida juhatab Anu 
Korsar.  Ühinemise põhjuseks oli naiskoori lauljate vähesus ja kõrge iga. Aruandeaastal lahkus 
86 aastaselt igavikku ka kauaaegane naiskoori vanem Laine Prääm. 
 
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 28 kontserti (2017 – 
33). 
 

 
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. 
 



RAKVERE KOLMAINU KOGUDUSE 2018. A SÕNALINE ARUANNE  

 

2. Koguduse õpetaja külastab suurpühadel Rakvere linna hooldekodusid (Eakate kodu, Kuldne 
Sügis ja Aia tänava hooldekodu), kus toimuvad armulauaga jumalateenistused. Aruandeaastal 
alustas regulaarsete armualauaga jumalateenistuste läbiviimist Aia tn hooldekodus diakon Val-
dek Hang. Lisaks külastab õpetaja Uhtna hooldekodus, kus õpetaja külastab sealseid elanikke 
hingehoidlike vestluste jaoks kord kuus. See oli hooldekodu enda initsiatiiv ja on andnud hoolde-
kodu 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 kaheksandat 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. Aruandeaastal sõlmiti ka koostöölepingud Sotsiaalkindlustusameti ning 
Rakvere linnavalitsusega, mis tagab töökeskuse kaudu pakutavale püsiva rahalise katte. 
 
8. Aruandeaastal lõpes teine Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) majandusliku elujõulisuse 
programmi raames projekt, kus eesmärgiks oli Rakvere kogukonnamajale püsiva rahastusmudeli 
välja töötamine.  
 
 

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 11 last vanuses 4- 14 eluaastat. Ema-
depäeval ja kolmandal advendil toimusid lastele suunatud jumalateenistused. Teisel advendil ja 
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palmipuudepühal toimus Kaja Alasoo poolt juhitud meisterdamine mitte ainult pühapäevakooli 
lastele, vaid kõikidele soovijatele Rakveres, Rakvere 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 koos misjonär Liisa Rossiga. 
 
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. Täiskasvanud koguduseliikmete õpetamiseks toimub kord nädalas kogudusekool. Koguduse 
õpetaja eestvedamisel uuritakse pühakirja ja tegeletakse oluliste teoloogiliste küsimustega. 
Aruandeaastal alustati mäejutluse uurimisega. Osalejaid kogudusekoolis on 5-15. . 
 
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. 
 
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 panuseks koguduse misjonitöö arendamisse on misjonär Liisa Rossi teenimine. Li-
saks muule Liisa poolt tehtavale tööle koguduses küllap tõstab oma misjonäri osalemine ka ko-
guduse misjoniteadlikkust ja koguduseliikmete valmisolekut misjoni valdkonna üle mõtlemaks. 
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IX. Avalikud suhted 
Suhted kohaliku ajakirjandusega on head.  
 
X. Majanduselu 
1. Koguduse majanduslik olukord on hea. Liikmeannetused moodustavad koguduse sissetuleku-
test 20% laekumistest ja see on sama proportsioon eelmise aastaga võtteldes.  
 
Aruandeaastal toimus aga liikmete arvu vähenemine 11 inimese võrra (211-l2 200-le) see on ter-
velt 5%. Ehkki kahanemine on väiksem kui üle-eelmisel aastal (siis 11%) on see ometi oluline 
muutus. Mis võivad olla selle põhjused? Vast üks on see, et me ei ole leidnud head ja toimivat 
praktikat kuidas inimesi oma liikmeannetust tasuma saada. Paljud peqavad küllap liikmeannetust 
formaalsuseks ja ei näe selle tasumisel suuremat mõtet. Seejuures on keskmine liikmeannetus 
aasta-aastalt kasvanud keskmiselt 10 eurot aastas ulatudes aruandeaastal juba 105 euroni liikme 
kohta. See näitab, et inimesed, kes kogudust oma liikmeannetusega toetavad, teevad seda hinge-
ga. EELK keskmine aastal 2017 oli kõigest 48 eurot ja kasvas eelneva aastaga võrreldes 5 euro 
võrra. seega ületab keskmine liikmeannetus kahekordselt kiriku keskmise annetuse. 
 
2. Suurimaks sissetuleku allikaks on kogudusele jätkuvalt kinnisvara, tõustes seejuures aruan-
deaastal kolmandikuni eelarvest ehk moodustades tervelt 39% (2017. a 24%) tuludest. Peamiseks 
põhjuseks on ilmselt mitmed remondiks laekunud vahendid küll korjanduste küll riigieelarvelise 
eralduse (10 000 eurot) näol. 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.  
 
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. Aruandeaastal restaureeriti kiriku aknad. Vahendeid saa-
di nii riigilt kui enamik summast koguti annetustena kogukonnaliikmetelt. 
 
4. Koguduse pastoraadihoones on täna kasutamiskõlblik õpetaja korter (ühtekokku ca 100 m2) ja 
keldrikorrusel renoveeritud töökeskus intellektipuudega inimestele. Aruandeaastal esitati rahatao-
tus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditele ja sellele saadi positiivne vastus. Üle 320 000 
eelarvega projekt näeb ette pastoraadi I korrusele korterite ehitamist intellektipuudega inimestele 
kogukonnas elamise teenuse pakkumiseks. Projekt peaks valmima 2020. aastaks.  
 
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.  
 
6. Aruandeaastal korraldati ka edukas annetuste kogumise kampaania Hooandja keskkonnas, mil-
le läbi korjati 5300 eurot pastoraati kogukonnamaja tarbeks puutöökoja sisustamiseks.  
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XI. Visitatsioonid ja revideerimised 
1. Visitatsioone ja revideerimisi ei toimunud. 
 
XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega 
1. Suhted kohaliku omavalitsusega on jätkuvalt väga head. Kuna linnapea Marko Torm on ühtlasi 
koguduse nõukogu liig, on suhtlemine linnaga väga vahetu ja ladus. 
 
2. Aruandeaastal lakkas tegutsemast Lääne-Viru maavalitsus, kuid on hea meel, et kohalik Lää-
ne-Viru omavalitsuste liit (VIROL) on maavalitsuse rolli ka koostööpartnerina kogudustele üle 
võtnud ja juba kuuendat aastat toimus Kolmainu kirikus koostöös VIROL-i ja Karmeli kogudu-
sega kuldpulmapaaride õnnitlemise- ja tänuüritus.  
 
3. Suhted teiste konfessioonidega on head. Rakvere linna vaimulikud kohtuvad regulaarselt um-
bes kord kuus saunaõhtu raames. Üheskoos korraldati aruandeaastal oikumeeniline I advendiju-
malateenistus. Küll jäid seekord vahele oikumeenilised kirikupäevad kuid peamiseks põhjuseks 
ei ole mitte omavaheliste suhete oluline halvenemine vaid ühine arusaamine, et see üritus oma 
formaadilt vajab mingit muutust, et saaks sama edukalt jätkuda. Vahepealne puhkus aitab ehk 
leida uusi nägemusi. Koguduse majas peab Rooma-katoliku kiriku Miikaeli kogudus oma teenis-
tusi kaks korda kuus pühapäeviti kell 14.30.  
 
4. Suhted praostkonnaga (teiste kogudustega ja praostkonna keskusega) on head. 
 
5. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega on peamiselt seotud vaimuliku 
kaudu ja võib pidada headeks. 
 
XIII. Koguduse liikmed 
1. Koguduse annetajaliikmete arv kahanes võrreldes 2017. aastaga 11 inimese võrra 200-ni. Vii-
mase 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 aktsepteeri-
tavaks. Küllap on siin põhjust kriitiliselt vaadata üle need kanalid, kuidas oma liikmetega suhel-
dakse ja mil moel endast märku anda. Siiski ei tohiks peaeesmärgiks saada koguduseliikmete an-
netama 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 toetama. 
 
2. Liikmete vahekord kaasinimestega on 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. 
 
XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud 
 
Aruandeaasta oli kogudusele pidupäevade aasta. Tähistati oma koguduse 320. aastapäeva, pühit-
seti kooriruumi vitraaž, peeti pidulikku jõuluteenistust. Samas oli mitmes mõttes ka raske. Mit-
med pikaaegsed töötegijad lahkusid ja jätkuvalt on väljakutseks leida uusi võimalusi jõudmaks 
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koguduseliikmeteni, kes on passiivsed. Ometi on kogudus elujõuline ja saab hästi hakkama, sest 
olemasolevad inimesed on teotahtelised, südamega koguduse tegemiste juures ning annavad sel-
liselt ilusa panuse, et kogudus võiks olla tugev ja hakkama saav. Lõpetan koguduse motoga: Be-

nedicta sit Sancta Trinitas! 
 
 
Aruande koostas 
 
 
 
01.02.2019 
 
 
 
Tauno Toompuu 
Koguduse õpetaja 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 3 166 20 166  

Nõuded ja ettemaksed 620 933  

Kokku käibevarad 3 786 21 099  

Kokku varad 3 786 21 099  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 3 851 3 205 3

Kokku lühiajalised kohustised 3 851 3 205  

Kokku kohustised 3 851 3 205  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 17 894 21 330  

Aruandeaasta tulem -17 959 -3 436  

Kokku netovara -65 17 894  

Kokku kohustised ja netovara 3 786 21 099  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 20 983 19 758  

Annetused ja toetused 46 897 56 351 5

Tulu ettevõtlusest 34 913 23 034 6

Kokku tulud 102 793 99 143  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -25 663 -11 816 7

Jagatud annetused ja toetused -3 158 0  

Mitmesugused tegevuskulud -49 938 -68 767 8

Tööjõukulud -35 522 -17 940 9

Muud kulud -6 471 -4 056 10

Kokku kulud -120 752 -102 579  

Põhitegevuse tulem -17 959 -3 436  

Aruandeaasta tulem -17 959 -3 436  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Liikmetelt laekunud tasud 20 983 19 758  

Laekunud annetused ja toetused 26 343 39 559 5

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 35 201 23 034  

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -72 572 -84 398  

Väljamaksed töötajatele -41 028 -24 832 9

Muud rahavood põhitegevusest -6 481 -4 056  

Kokku rahavood põhitegevusest -37 554 -30 935  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
20 554 16 792 5

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 20 554 16 792  

Kokku rahavood -17 000 -14 143  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 20 166 34 309  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 000 -14 143  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 166 20 166  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 21 330 21 330

Aruandeaasta tulem -3 436 -3 436

31.12.2017 17 894 17 894

Aruandeaasta tulem -17 959 -17 959

31.12.2018 -65 -65
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standarditest.

2018. 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 

suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud
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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)

 31.12.2018 31.12.2017

Maksuvõlg Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks  113

Erisoodustuse tulumaks 53  

Sotsiaalmaks 375 396

Kohustuslik kogumispension 10 19

Töötuskindlustusmaksed 24 20

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 462 548

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 3 389 3 389

Maksuvõlad 462 462

Kokku võlad ja ettemaksed 3 851 3 851

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 657 2 657

Maksuvõlad 548 548

Kokku võlad ja ettemaksed 3 205 3 205

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 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

 

 Saadud Tulu

Sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
 

Toetus riigilt, omavalitsuselt 15 000 -15 000

Toetus KULKA-lt 1 050 -1 050

Toetus Kodanikuühiskonna

Sihtkapitalilt
4 504 -4 504

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
20 554 -20 554

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
20 554 -20 554

Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2018 2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 20 554 16 792

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 26 343 39 559

Kokku annetused ja toetused 46 897 56 351

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2018 2017

Rahaline annetus 46 897 56 351

Kokku annetused ja toetused 46 897 56 351

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2018 2017

Renditulud 10 544 19 896

Tulud teenuste ja kaupade müügist 24 369 3 138

Kokku tulu ettevõtlusest 34 913 23 034
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Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017

Transpordikulud 0 61

Mitmesugused bürookulud 0 2 640

Koolituskulud 0 1 240

Tööjõukulud 5 505 6 892

Ürituste korraldamise kulud 19 515 383

Muud 643 600

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
25 663 11 816

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017

Energia 10 577 8 910

Elektrienergia 9 108 6 641

Kütus 1 469 2 269

Veevarustusteenused 629 392

Mitmesugused bürookulud 6 557 6 036

Koolituskulud 163 689

Riiklikud ja kohalikud maksud 161 161

Teenistuste ja talituste kulud 934 1 473

Majandus- ja halduskulud 5 173 2 524

Kulud renditavale pinnale 5 815 6 584

Hoonete, ruumide remont 12 616 31 017

Autoga seotud kulud 4 084 6 924

Muud 3 229 4 057

Kokku mitmesugused tegevuskulud 49 938 68 767

Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 13 131 13 383

Sotsiaalmaksud 5 474 5 712

Tasud Konsistooriumisse 22 423 5 737

Puhkuse inventuur

Kokku tööjõukulud 41 028 24 832

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
5 506 6 992

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3
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Lisa 10 Muud kulud
(eurodes)

 2018 2017

Praostkonnakassamaks 772 710

Kirikukassamaks 1 952 1 654

Solidaarsuskassamaks 976 827

Muud 2 771 865

Kokku muud kulud 6 471 4 056

Lisa 11 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2018 31.12.2017

Füüsilisest isikust liikmete arv 1 007 993

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 800 2 468



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2019

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus (registrikood: 80209240) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta

aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TAUNO TOOMPUU Juhatuse liige 14.05.2019



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus 94911 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 3243928

E-posti aadress rakvere@eelk.ee

Veebilehe aadress www.kolmainu.ee


