
EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUSE SÕNALINE ARUANNE 2019.
AASTA KOHTA

I. Koguduse liikmed, juhtorganid ja nende tegevuse analüüs
Koguduse liikmeskonna dünaamika ja üldiseloomustus (vanus, haridus, sotsiaalne staatus jms).
Koguduse  tööpiirkonnas  elavate,  kuid  kirikusse  mitte  kuuluvate  inimeste  suhtumise kristlikku
usku. Nõukogu,  juhatuse  ja  revisjonikomisjoni  koosseis  ning  sinodisaadikud.  Muudatused.
Hinnang koguduse juhtorganite tegevusele.
Aruandeaastal  oli  koguduses 180 liikmesannetajat,  4 võrra vähem kui 2018. aastal  ja 5 võrra
vähem  kui  2017.  aastal.  Vaatamata  teatavale  stabiilsusele  liikmesannetajate  arvus  viimastel
aastatel pole see siiski enam küündinud 2014. aasta tasemele, mil liikmesannetajate arv ületas
viimati 200 piiri. Samas peab ütlema, et liikmesannetajate arv on püsinud 180–190 olukorras, mil
koguduseliikmed on tasapisi  vahetunud – osa annetajaid on läinud igavikku ja lisandunud on
uusi. Üldiselt ei kipu annetama gümnaasiumiealised sissetulekuta noored, ehkki selles osas on, ka
aruandeaastal, erandeid. Aruandeaastal, nagu ka 2018. aastal, võis täheldada, et koguduse heaks
annetas inimesi, kes polegi koguduse liikmed.
Viimasel  21  aastal  liikmesannetuse  teinud  või  kogudusega liitunud  elavate  koguduseliikmete
(31.12.19 seisuga 373) keskmine vanus on 55,5 aastat,  mis  tähendab langust  võrreldes 2018.
aastaga 0,3 aasta  võrra  ja  võrreldes  2017. aastaga  2 inimese  võrra.  Selle  kahe viimase  aasta
väikse languse peamisteks  põhjusteks  on mitme eaka koguduseliikme surm ja 16–30-aastaste
inimeste suhteliselt suur arv leeriõnnistatute hulgas (34-st 20).
U  kolmandik  viidatud  373  koguduseliikmest  on  kõrgema  haridusega  või  seda  omandamas.
Samuti on u kolmandik neist pensionärid (63-aastased või vanemad). 190 inimest (50,9 %) neist
elab väljaspool Nõo kihelkonna piire, paljud siiski lähedalasuvates linnades (Elva 10 km ja Tartu
17 km Nõost).  Praeguse Nõo kihelkonna piirides  (15 küla ja 2 alevikku Nõo vallast;  1 küla
endisest Tähtvere vallast, nüüd Tartu linnast; 4 küla endisest Ülenurme, nüüd Kambja vallast; 8
küla Konguta vallast, nüüd Elva vallast) elab umbes 5000 inimest, neist Nõo koguduse „hingi“
(kogudusse üle tulnud, koguduses ristitud, konfirmeeritud, laulatatud ja nende ristitud lapsed) on
umbes  650.  Täpne  hingede  arv  selgub  siis,  kui  koguduse  juhatus  jätkab  vahepeal  soikunud
tegevust andmebaasiga Koguja, millega liituti 2018. aastal.
Nõo  kihelkonna  kirikusse  mittekuuluvate  elanike  suhtumine  kristlikku  usku  on  jätkuvalt
heatahtlik.  Nii  nagu EELK Eesti  ühiskonnaelus,  on ka Nõo kogudus kohalikus  elus  pidevalt
nähtav.  Aruandeaastal  jätkasid  oma  ametis  koguduse  täiskogu  poolt  2017.  aasta  jaanuaris
perioodiks 2017–2020 valitud koguduse juhtorganid järgmises koosseisus:
Juhatus:
Madis Kanarbik (esimees)
Mart Jaanson
Raili Värno (aseesimees)
Nõukogu:

1. Jaan Aruväli
2. Marju Graf
3. Mart Jaanson
4. Madis Kanarbik
5. Heli Kruuse
6. Ingmar Laasimer
7. Laurits Leedjärv
8. Marju Liblik
9. Taime Põld
10. Rein Soidla
11. Raili Värno

Revident:
1. Rein Soidla



Sinodisaadikud ja nende asemikud:
1. Jaan Aruväli
2. Laurits Leedjärv
3. Madis Kanarbik (asemik)
4. Ingmar Laasimer (asemik)

Seitse  nõukogu  liiget  üheteistkümnest  on  kõrgema  haridusega.  Aruandeaastal  on  kõik
juhtorganite liikmed aktiivselt koguduse töös osalenud. Üheskoos on ära tehtud palju vajalikku
(muusikatöö,  talgutöö,  majandustegevus,  kultuuriprojektid,  diakoonia,  noorsootöö,  meediatöö
jm).  Kõik  juhtorganite  liikmed  on  aktiivsed  ka  vaimulikult,  külastades  eeskujulikult
jumalateenistusi ja muid koguduse üritusi ning moodustades sellega koguduse tõelise tuumiku.
Koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik on leidnud oma igapäevatöö kõrvalt väga palju aega
koguduseelu edendamiseks. Ta on pakkunud palju häid ideid ja aidanud paljud neist edukalt ellu
viia.  Selle  saavutamisel  torkab  silma  hr  Kanarbiku  surepärane  diplomaadianne  eri
institutsioonidega suhtlemisel ja probleemide lahendamisel. Silmapaistev on hr Kanarbiku panus
ka Nõo koguduse ühe visiitkaardi, Nõo kiriku meesansambli tegevusse, seda nii helilooja kui ka
kontsertide korraldajana. Juhatuse aseesimees Raili Värno ja revident Rein Soidla täidavad oma
tööülesandeid suure pühendumusega, pr Värno täidab ühtlasi ka koguduse sekretäri ülesandeid.

II. Koguduse töötajad ja nende tegevus
1. Koguduse vaimulikud: nimi, vanus, koguduses töötatud aeg; töökoormus, teised kiriklikud ja
muud  ametid  (komisjonid,  saadikuksolemine  jne);  ametireisid  Eestis  ja  välismaal;  perekond,
elamistingimused. Perekonnaseisuametniku õigused.
2. Organist: nimi, vanus, koguduses töötatud aeg; töökoormus, teised kiriklikud ja muud ametid.
Kutsekategooria. Täiendkoolitus.
3. Teised palgalised töötajad: nimi, vanus, koguduses töötatud aeg; töökoormus.
4. Vabatahtlikud töötegijad.
1. Koguduses oli aruandeaastal üks vaimulik. Koguduse õpetaja Mart Jaanson on 53-aastane. Töö
Nõo  koguduse  vikaarina  algas  2002.  aasta  sügisest,  koguduse  õpetajana  alates
ametissekinnitamisest EELK Konsistooriumi poolt 07.10.2003.
Õp Jaansoni töökoormus koguduses on maakoguduse kohta optimaalne.  Õp Jaanson on alates
17.03.2017  EELK  Valga  praostkonna  praost  ja  alates  sellest  ajast  ameti  poolest  ka  EELK
Kirikukogu liige. Alates 2015. aasta sügisest on ta EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika
komisjoni liige, alates 2017. aasta kevadest ka EELK lauluraamatukomisjoni liige.
Õp  Jaansoni  ainsaks  töökohaks  on  EELK.  Siiski  tegutseb  ta  projektipõhiselt  ka  helilooja  ja
muusikateadlasena. Õp Jaanson on Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Muusikateaduse Seltsi ja Eesti
Arnold Schönbergi Ühingu liige.
Aruandeaastal käis õp Jaanson järgmistel ametireisidel:

1. 21.–28.05.19  EELK  ja  Kurhessen-Waldecki  Evangeelse  Kiriku  partnerkohtumisel
Saksamaal Hofgeismaris;

2. 29.–31.05.19  külasläigul  eelnimetatud  kiriku  Eschwege  kirikuringkonnas,  mis  alates
2003. aastast sõbrustab EELK Valga praostkonnaga;

3. 18.–25.09.19  Kanadas  Torontos  ja  Hamiltonis,  kus  osales  lauljana  Nõo  kiriku
meesansambli  kontsertreisil  ja  jutlustas  EELK  Valga  praostkonna  praostina  eestlaste
1944. aasta suurpõgenemise 75. aastapäeva jumalateenistustel Toronto Peetri ja Hamiltoni
eesti kogudustes.

Lisaks tegi õp Jaanson praostlikke külaskäike Valga praostkonna kogudustesse ning Tallinna-
reise eelnimetatud komisjonide töös osalemise raames.
22.–30.  oktoobrini  viibis  õp  Jaanson  EELK  koorijuhtide  ja  organistide  segakoori  KOSK
koosseisus Iisraelis.
Õp  Jaanson  on  abielus  Eda  Jaansoniga,  peres  on  18-aastane  tütar  Epp  Katariina.
Elamistingimused Tartu linnas Märja alevikus aadressil Keskuse 13-13 on väga head.



Õp Jaanson omas aruandeaastal EV perekonnaseisuametniku õigusi.

2. Koguduses oli aruandeaastal neli organisti
2.1.  Organist  Agnes Laasimer on 69-aastane.  Ta kuulub EELK Nõo kogudusse.  Ta on orelit
õppinud  Hugo  Lepnurme  juures  ja  omab  EELK  konsistooriumi  välja  antud  aseorganisti
kutsenimetust.  Nõo  koguduses  on  ta  kirikumuusikuna  töötanud  alates  1971.  aastast.
Aruandeaastal mängis Agnes Laasimer 18 jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus
oli  tarvis  orelimuusikat.  Ta laulab  koguduse segakooris.  Väljaspool kogudust  töötab ta  Tartu
Ülikooli  mikrobioloogia  osakonna  vanemlaborandina.  Elab  Nõo  alevikus.  Osaleb  regulaaselt
EELK koorijuhtide  ja  organistide  segakoori  KOSK töös.  Aruandeaastal  kirikumuusika  alasel
täiendkoolitusel  osalenud  pole.  Aruandeaastal  mängis  ta  28  korral  EELK  Valga  Peetri-Luke
koguduse  jumalateenistustel  Valga  Jaani  kirikus  ja  ühe  korra  EELK  Rannu  koguduse
jumalateenistusel Rannu Püha Martini kirikus.
2.2. Organist  Margit  Keeman on 51-aastane. Ta kuulub EELK Tartu Maarja kogudusse.  Nõo
koguduses  on  ta  töötanud  alates  2005.  aastast.  Aruandeaastal  mängis  Margit  Keeman 18
jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli tarvis orelimuusikat. Ta elab Nõo vallas
Voika  külas  ja  töötab  Nõo  muusikakoolis  klaveriõpetajana.  Õpib  Tartu  ülikooli  Viljandi
kultuuriakadeemia  pärandtehnoloogia  magistriõppes.  Kirikumuusiku  kutsekategooria  puudub.
Aruandeaastal  pole  osa  võtnud  kirikumuusika  alastest  täienduskoolitustest,  kuid  on  osalenud
mitmel Lõuna-Eesti klaveriõpetajaile korraldatud täienduskoolitusel. 
2.3. Organist Katre Kruuse on 34-aastane. Ta kuulub EELK Nõo kogudusse. Nõo koguduses on
ta  töötanud  alates  2005.  aastast.  Elab  Nõo  alevikus.  Omab  kirikumuusiku  D-kategooriat.
Aruandeaastal mängis Katre Kruuse 13 jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli
tarvis orelimuusikat.  Laulab koguduse segakooris  ja esineb ka sopranisolistina.  Aruandeaastal
töötas Tartu lasteaias Mõmmik, aruandeaasta  juulini ka Nõo lasteaias Krõll lasteaiaõpetajana.
Aruandeaasta  jaanuaris  ja  veebruaris  õppis  EELK  Usuteaduse  Instituudi  kirikumuusika
täienduskoolituse C-kategooria õppes.
2.4. Organist Ragne Meier on 33-aastane. Ta kuulub EELK Urvaste kogudusse. Ragne Meier
alustas kõrvuti koguduse segakoori juhtimisega koguduse organisti tegevust 2015. aastal. Elab
Nõo  vallas  Vissi  külas.  Kutsekategooriat  ei  oma.  Aruandeaastal  mängis  Ragne  Meier  15
jumalateenistusel  ja  umbes  neljandikul  talitustest,  kus  oli  tarvis  orelimuusikat.  Aruandeaasta
augusti  lõpuni  töötas  ta  Tõravere  lasteaias  täiskoormusega  muusika-  ja  rühmaõpetajana  ning
terve aruandeaasta  jooksul osakoormusega Nõgiaru lasteaias  muusikaõpetajana.  Aruandeaastal
võttis Ragne Meier osa erinevatest muusikaõpetajaile korraldatud koolitustest. Tema ettepanekul
moodustati  Nõo  valla  nelja  lasteaia  lastest  40-liikmeline  mudilaskoor  ning  ta  osales  sellega
04.06.19 Eesti lipu sünnipäeval Nõo kirikuaias ja 22.06.19 Tartu juubelilaulupeol. Ragne Meier
töötab ka Nõo valla segakoori Vega abidirigendina, aruandeaastal võttis ta koos Vega kooriga osa
Tallinna juubeli-üldlaulupeost. 

3. Palgalised töötajad.
3.1. Koguduse palgaline kirikuteenija Toivo Saal on 61-aastane. Koguduses on ta töötanud alates
1996. aastast. Toivo Saal töötab osalise koormusega.
3.2.  Koguduse  sekretär-arhivaarina  töötab  alates  2017.  aastast  osalise  koormusega  Mare
Kanarbik, kes on 57-aastane.

4. Vabatahtlikud töötegijad
4.1. Koguduse nõukogu liige ja juhatuse esimees Madis Kanarbik on alates 2005. aastast, seega
neljandat valimisperioodi järjest koguduse juhatuse esimees. Tema käes on ka koguduse kassa.
Samuti on ta üks peamisi Nõo kiriku meesansambli töö korraldajaid.
4.2.  Koguduse  nõukogu  ja  juhatuse  liige  Raili  Värno  töötab  valimisperioodil  2017–2020
koguduse juhatuse aseesimehena, täites ühtlasi endiselt ka sekretäri ülesandeid. Lisaks levitab ta
neli korda aastas ilmuvat koguduse sõnumilehte Rahutegija.



4.3. Koguduse nõukogu liige Taime Põld korraldab kirikus eriteemalisi näitusi ja organiseerib
Lõna-Eestis rahvusvahelist oikumeenilist naiste palvepäeva.
4.4.  Koguduse  nõukogu  liige  Marju  Liblik  aitas  aruandeaastal  korraldada  koguduse
pühapäevakoolitunde ja levitas Luke külas koguduse sõnumilehte Rahutegija.
4.5. Koguduseliige Eva Keernik töötab koguduse raamatupidajana.
4.6. Koguduseliige Kalju Õllek korraldab oma kodus Külaaseme külas koguduse õpetaja osavõtul
piiblitunde ja jumalateenistusi ning esineb koguduse jumalateenistustel baritonisolistina.
4.7.  Koguduseliige  Liidia  Aruväli  aitab  kaasa  koguduse  kohvilaudade  ettevalmistamisel,
hoolitseb kihelkonna abivajajate eest ja lööb kaasa kõigil talgutöödel.
4.8. Koguduse nõukogu liige Heli Kruuse töötab koguduse segakoori direktorina.
4.9.  Koguduseliige  Imbi  Tanilsoo  viis  aruandeaastal  Nõo  päevakeskuses  läbi  koguduse
pühapäevakoolitunde. Ta aitas korraldada EELK Valga praostkonna suvist noortelaagrit ja osales
koos koguduse noortega nii talvisel kui suvisel kristlikul noortefestivalil, vastavalt Põltsamaal ja
Pilistveres.
4.10. Koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli aitab kaasa kõigil talgutöödel. Aruandeaastal aitas ta
läbi  viia  erinevaid  üritusi,  millest  kogudus osa võttis  (nt  Kirikute  Öö,  Maal  elamise  päev ja
Valguse festival).
4.11. EELK Tallinna Peeteli koguduse liige Margus Liiv juhendab Nõo kiriku meesansamblit.
4.12. Koguduse segakoori liige Kärri Toomeos-Orglaan asendab vajadusel koguduse koorijuhti.
4.13. Koguduse nõukogu liige Laurits Leedjärv esindab kogudust Nõo vallavolikogus ja laulab
bassi nii koguduse segakooris kui ka Nõo kiriku meesansamblis.
4.14.  Koguduseliige  ja Nõgiaru raamatukogu juhataja  Sigrid Piiri  viib Nõgiaru raamatukogus
koguduse õpetaja osavõtul kord kuus läbi piiblitunde.
4.15.  Koguduseliige  Anne  Saal  koordineerib  koguduse  õpetaja  osavõtul  Meeri  seltsimajas
toimuvaid piibli-  ja laulutunde ning aitab korraldada augustis  toimuvat  Hans Wühneri  päeva.
Samuti koostab ta Meeri seltsimajas toimuvate piibli- ja laulutundide kroonikat.
4.16.  Koguduseliige  Jaan  Saal  aitab  korraldada  augustis  toimuvat  Hans  Wühneri  päeva  ja
korrastab koos abilistega Hans Wühneri perekonna hauaplatsi Nõo surnuaial.
4.17.  Koguduseliige  Malle  Roomet  aitab  korraldada  Meeri  seltsimaja  ja  koguduse  vahelisi
ühisüritusi. Samuti aitab ta koos abikaasa Jaaniga kaasa augustis toimuva Hans Wühneri päeva
korraldamisel.
4.18. Koguduseliige Jaan Pau on alates 1967. aastast hoolitsenud selle eest, et kirikus oleksid
advendi- ja jõuluajal jõulukuused.
4.19. Koguduse nõukogu liige Ingmar Laasimer on Nõo kiriku meesansambli noodikoguhoidja ja
bassilaulja ning abistab koguduse õpetajat erinevates töödes.
4.20. Koguduse nõukogu liige Rein Soidla revideerib koguduse raamatupidamist.
4.21.  Koguduseliige  Anne-Ly  Juhkam aitab  kaasa  õp  Martin  Lipu  haua  korrastamisele  Nõo
kalmistul.
4.22.  Koguduseliige  Veiko  Klassen  aitab  taotleda  kiriku  ja  kõrvalhoone  restaureerimiseks
vajalike vahendeid, võttes ehitusspetsialistina erinevatelt asutustelt hinnapakkumisi.
4.23. Koguduseliige Marju Graf aitab kaasa kõigil talgutöödel. Aruandeaastal aitas ta läbi viia
erinevaid  üritusi,  millest  kogudus  osa  võttis  (nt  Kirikute  Öö,  Maal  elamise  päev ja  Valguse
festival).
4.24. Koguduseliige Siret Kiis on enda hooleks võtnud õp Aleksander Kruusi haua korrastamise
Nõo kalmistul.
4.25.  Koguduseliige  Katre Kruuse aitab koguduse õpetajat  kirikus Taizé-palvuste  läbiviimisel
ning laulab solistina koguduse jumalateenistustel.
4.26. Koguduseliige Agnes Laasimer hoolitseb kiriku kaunistamise eest.
4.27. Koguduseliige ja Nõo hooldekodu elanik Aita Rossi korraldab koos koguduse õpetajaga
hooldekodus igakuiseid piiblitunde, paaril korral aastas ka armulauaga palvusi.
4.28. Nõo kiriku meesansambli liige Mati Koonukõrb korraldab ansambli kontsertpalvusi Lõuna-
Eesti hooldekodudes.



Ka muu vajalik töö koguduses peale kolme palgalise töötaja töö toimub vabatahtlikkuse alusel.

III. Jumalateenistusliku elu analüüs
1.  Jumalateenistuse  ülesehituse  vastavus  kirikus  kehtivale  korrale.  Perikoobiread.  Kohalikud
tavad. Ilmikute osalemine jumalateenistuse ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Jumalateenistuse,
s.h jutluse ajaline kestus. 
2. Koguduse arvuline osavõtt jumalateenistustest, kaasategutsemine erinevates osades (laulmine,
palvetamine jms). Armulaua katmise sagedus ja osavõtt armulauast. Korjanduse korraldamine
jumalateenistusel. Üldine kord jumalateenistustel (mis on rõõmustav, mis häirib).
3. Väljakuulutatud jumalateenistuste pidamatajätmise põhjused (kui on olnud).
4. Väljaspool kirikuhoonet peetavate jumalateenistuste arv ja kohad.
5. Muusika jumalateenistustel. Orelimärgu tase.
1.  Jumalateenistused  toimusid  aruandeaastal  vastavalt  „Kiriku  laulu-  ja  palveraamatus“  ja
„E.E.L.K. agendas“ antud korrale.  Lektsioonide ja jutlusetekstide valikul  lähtuti  „Eesti  kiriku
kalendris“ antust. Aruandeaasta 10. novembril toimunud isadepäeva perejumalateenistusel pidas
õp  Mart  Jaanson  jutluse  puldist,  asudes  enam  koguduse  keskel.  Õp  Jaanson  saatis  sel
jumalateenistusel kahte koguduselaulu kitarril.
Aruandeaasta 24. veebruaril,  EV 101. aastapäeval toimus kirikus oikumeeniline palvus, millel
pidas palvuse ka EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse diakon Toomas Erikson.
Aruandeaasta augustis toimus koguduses traditsiooniline kuulutusnädal, mille raames nädala sees
toimuvatel õhtujumalateenistustel jutlustasid teiste koguduste vaimulikud ja toimusid kontserdid.
Aruandeaastal  toimusid kirikus regulaarselt  kord kuus Taizé-palvused, mida viis läbi õp Mart
Jaanson. Osa Taizé-palvuste kavu koostas koguduse organist ja sopranisolist Katre Kruuse.
Pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste  ettevalmistamisel ning läbiviimisel osalesid ilmikud
reeglina vaid muusikalises osas, kui mitte arvestada kirikuteenija Toivo Saali eel- ja järeltööd
(kiriku  koristamine,  laulunumbrite  nähtavaks  tegemine,  küünalde  süütamine  ja  kustutamine,
torniluukide avamine ja sulgemine, tornikella helistamine jms) ning nn kirikukohvi korraldamist
koguduse  vabatahtlike  poolt.  Tihti  aitasid  Toivo  Saali  kellalöömisel  ja  kiriku  torniluukide
sulgemisel ka teised koguduseliikmed.
Jumalateenistuse keskmine pikkus on 70 minutit, jutluse keskmine pikkus 10 minutit.

2.  Jumalateenistustest  võttis  aruandeaastal  osa  keskmiselt  21 inimest,  minimaalselt  3 ja
maksimaalselt  270.  Seega  on  jumalateenistusest  osavõtjate  arv  võrreldes  2018.  aastaga  veidi
kasvanud (2018. aastal 20,7). Koguduse laulmine ja häälega kaasaloetavad jumalateenistuse osad
kostavad kuuldavalt, kuid mitte valjult. Jõuluõhtul laulab kogudus siiski valjult kaasa. Armulaud
kaetakse reeglina kuu paarituarvulistel peajumalateenistusel, suurtel pühadel ja teistel pühadel,
mil  on tavaks armulauda pühitseda (uusaasta,  palvepäev,  palmipuudepüha,  leeripühad ja leeri
mälestuspäev,  koguduse  nimepäev,  lõikustänupüha,  surnutepüha,  advendipühapäevad,  vana-
aastaõhtu).  Aruandeaastal  võttis  armulauast  osa  keskmiselt  12,7  inimest,  keda  oli  seega
märgatavalt  enam kui  2018. aastal  (8 inimest).  Jumalateenistusel  osalejad panevad annetused
kiriku lõunaukse juures asuvasse korjanduskarpi. Üldine kord jumalateenistustel on eeskujulik,
miski ei häiri.

3. Väljakuulutatud jumalateenistused kirikus on alati toimunud.

4.  Väljaspool  kirikuhoonet on  aruandeaastal  peetud  90  jumalateenistust,  sh  piiblitunnid  ja
kontserdid. Jumalateenistused või palvused on toimunud Nõo kalmistul, Nõo hooldekodus, Meeri
külas, Külaaseme külas, AS Berendsen Textile Service ruumides ja Mosina Metsamaja krundil;
piiblitunnid Külaaseme külas, Nõgiaru raamatukogus, Meeri seltsimajas, Nõo hooldekodus, Nõo
päevakeskuses;  kontserdid  Nõo Püha Laurentsiuse  kiriku  aias  ja  kirikuaia  esisel  platsil,  Nõo
muusikakooli pargis, Nõo hooldekodus, Nõo surnuaias, Meeri seltsimajas, Räpina Püha Miikaeli
koguduse hooldekodus, EELK Helme kirikus ja kalmistul,  Rannu Püha Martini kirikus, Tartu



Peetri kirikus, Tartu Ülikooli aulas, Tallinna Peeteli kirikus, Käina kiriku varemeis ja koguduse
majas,  Kassari  kabelis,  Emmaste  kirikus,  Keeri  külas,  Elva  kirikus,  Toronto  Peetri  kirikus,
Toronto Ehatares ja Soome Kodus, Kanada Hamiltoni läti kirikus, Hargla kirikus.

5.  Jumalateenistuste  muusikaline  osa  oli  aruandeaastal  mitmekesine:  mäng  orelil,  klaveril  ja
süntesaatoril,  koori-, ansambli-  ja soololaul saatega ning saateta;  surnuaiapühal Nõo kalmistul
mängis puhkpilliansambel.
Orelimängu tase on hea.

IV. Kiriklike talituste analüüs
Üldiseloomustus. Muutused talituste arvus, korras. Põhjused.
Võrreldes  2018.  aastaga  tegi  õp  Mart  Jaanson  aruandeaastal  8  võrra  rohkem
kodu-/haiglakülastusi (25), kuid jagas  vähematele inimestele kodust/haigla armulauda (10 vs 12).
Ristimisi  oli  aruandeaastal  ühe  võrra  vähem  kui  2018.  aastal:  14.  Konfirmeeritute  arv  oli
võrreldes  2018.  aastaga  kümne  võrra  väiksem  (12),  kuid  ka  sellisena  maakoguduse  kohta
suhteliselt suur. Suurenenud kodu-/haiglakülastuste arvu põhjendab teatud voodihaigete inimeste
korduv  soov  õpetajaga  kohtuda,  ristitute  ja  konfirmeeritute  suhteliselt  suurt  arvu  seletab
peamiselt  Nõo  kihelkonna  nooremate  perede  soov  oma  lapsi  ristida  (ristivanemad  tulevad
leerikursusele).
Erinevalt 2018. aastast ei toimunud koguduses mitte ühtegi laulatust ega abielu registreerimist
(2018. aastal oli mõlemaid üks). Võrreldes 2018. aastaga kasvas ühe võrra matuste arv 22. Kõik
maetavad  polnud  seotud  Nõo  kogudusega,  nt  pidas  õp  Jaanson  matuseid  Elva  matusebüroo
„otsetellimusel“  Elvas,  aga  ka  teistel  Lõuna-Eesti  kalmistutel,  samuti  Tartu  krematooriumis.
Muudest talitustest toimusid aruandeaasta 18. mail urni muldasängitamine Nõo surnuaial ning 26.
septembril AS Tartu Terminali kütusetankla ja teenindusjaama õnnistamine koguduse kinnistul
Nõo alevikus Raudtee tn 2a.
Koguduses läbiviidavate talituste kord vastab põhijoontes „E.E.L.K. agendas“ antud korrale.
Vt ka lisa A-osa.

V. Muusikatöö
Koorid/ansamblid: nimetused, osalejad, juhid, osalemine koguduse tegevuses, tegevus väljaspool
kogudust (reisid jms). Oreli seisukord. Külalismuusikud.
1. Aruandeaastal tegutses koguduses segakoor, mille põhituumik koosnes kümnest lauljast, lisaks
dirigent. Mõnel esinemisel tulid segakoorile appi ka need Nõo kiriku meesansambli lauljad, kes
muidu  segakooris  ei  osale.  Koor  tegutses  regulaarselt  aruandeaasta  jaanuarist  juunini  ja
septembrist  detsembrini.  Koori juhatab alates 2011. aasta algusest ja juhatas ka aruandeaastal
Ragne Meier. Mõned korrad viisid proove läbi ka koori sopran, koorijuht Kärri Toomeos-Orglaan
ja koori alt, organist ja koorijuht Agnes Laasimer. Koori direktor on koguduse nõukogu liige Heli
Kruuse.  Proovid  toimusid  aruandeaastal  keskmiselt  kord  nädalas  Nõo muusikakoolis,  mõned
korrad ka kiriku käärkambris. Segakoori esinemised aruandeaastal olid järgmised: 24.02.19 EV
101.  aastapäeva jumalateenistusel kirikus; 14.04.19 palmipuudepüha jumalateenistusel  kirikus;
21.04.19  I  ülestõusmispüha  jumalateenistusel  kirikus;  01.06.19  I  nelipüha  jumalateenistusel
kirikus; 08.06.19 EELK Valga praostkonna laulupäeval Laatre kirikus; 28.09.19 Maal elamise
päeva  ürituste  raames  kirikus;  13.10.19  lõikustänupüha  jumalateenistusel  kirikus;  24.11.19
surnutepüha  jumalateenistusel  kirikus;  01.12.19  EELK  Hargla  koguduse  I  advendi
jumalateenistusel  Hargla  kirikus;  14.12.19  EELK  Valga  praostkonna  ja  külaliste
advendilaulmisel  „Jõulurõõmu  ootuses“  Elva  kirikus;  24.12.19  jõuluõhtu  jumalateenistusel
kirikus.
2. Aruandeaastal tegutses koguduses Nõo kiriku meesansambel, milles osales 7 liiget. Ansambli
juht  oli  Margus  Liiv,  kes  elab  Tallinnas.  Tema äraolekul  viis  proove läbi  õp  Mart  Jaanson.
Proovid toimusid läbi aasta suurema või väiksema regulaarsusega, rohkem proove viidi läbi enne
esinemisi. Enamik proove, sh laululaagreid toimus Nõo päevakeskuses, mõned proovid toimusid



ka Nõo kiriku käärkambris (tavaliselt enne reedeseid Taizé-palvusi). Nõo kiriku meesansambli
esinemised aruandeaastal olid järgmised: 01.01.19 Räpina Püha Miikaeli koguduse hooldekodus;
24.01.19 Roobe lahingu 100. aastapäeva tähistamisel Helme kirikus ja kalmistul (külalisena laulis
sel  esinemisel  baritoni  Puhja  koguduse  juhatuse  esimees  ja  kirikumuusik  Meelis  Roosaar);
24.02.19  koguduste  EV  101.  aastapäeva  jumalateenistusel  kirikus;  24.02.19  EELK  Rannu
koguduse EV 101. aastapäeva jumalateenistusel Rannu Püha Martini  kirikus; 31.03.19 Martin
Lipu päeva jumalateenistusel kirikus; 03.05.19 kontserdil „Eks mu kohus tänu teha“ Tartu Peetri
kirikus (Martin Lipu luulet luges praost Ants Tooming); 10.05.19 esinemine konverentsil „Eesti
ja Põhjamaade koostöö taastamise ja Põhjala keelte  õpetamise traditsioon Eesti  koolides uuel
iseseisvusperioodil (1988–2019)“ Tartu Ülikooli aulas; 24.05.19 esinemine Kirikute Ööl kirikus;
04.06.19  Eesti  lipu  135.  sünnipäeva  tähistamisel  kirikuaias  ja  kirikus;  04.06.19  Nõo  valla
Huvitegevuse laadal Nõo muusikakooli  pargis;  21.06.19 juubeli-üldlaulupeo tule  tseremoonial
Nõo  kirikuaia  esisel platsil;  21.06.19  esinemine  ühendmeeskoori  koosseisus  Tartu
juubelilaulupeo  ajastukontsertidel  Laulupeomuuseumi  aias,  Lennuangaaris  ja  Tartu  Ülikooli
staadionil;  07.07.19  esinemine  jumalateenistusel  Tallinna  Peeteli  kirikus  (jutlustas  õp  Mart
Jaanson);  02.08.19  kontsert  Käina  kiriku  varemeis;  03.08.19  kontsert  Kassari  kiriku  kabelis;
04.08.19  esinemine  jumalateenistustel  Käina  kogudusemajas  ja  Emmaste  kirikus;  09.08.19
kontsert  koos  Puhja  koguduse  kooriga  Dionysius  Nõo  Püha  Laurentsiuse  kirikus;  11.08.19
esinemine Hans Wühneri päeval Keeri külas perekond Kuusikute taluõuel ja Nõo surnuaias Hans
Wühneri perekonna hauaplatsil; 11.09.19 kontsert „Meie teekond“ Elva kirikus (kaastegev sopran
Katariina  Lorenz);  19.09.19  esinemine  laulatusetalitusel  Toronto  Peetri  kirikus;  20.09.19
kontserdid  Toronto  Ehatares  ja  Soome  Kodus  (kaastegevad  Katariina  Lorenz  ja  Maarja
Leedjärv);  21.09.19 kontsert  Toronto Peetri  kirikus;  22.09.19 esinemine  eestlaste  1944. aasta
suurpõgenemise 75. aastapäeva mälestusjumalateenistustel eesti koguduste Toronto Peetri kirikus
ja Hamiltoni läti kirikus; 04.10.19 esinemine Tartu Peetri koguduse 150. aastapäeva postmargi
esitlusel Tartu Peetri kirikus; 09.11.19 esinemine Lõuna-Eesti meestelaulu päeval Tartu Ülikooli
aulas;  12.12.19 advendikontsert  koos H.  Elleri  nim Tartu  muusikakooli  õpilastega  ja  õpetaja
Kristel  Eeroja-Põldojaga Meeri  seltsimajas;  25.12.19 esinemine  I  jõulupüha jumalateenistusel
kirikus; 25.12.19 esinemine jõulupalvusel Nõo hooldekodus; 31.12.19 esinemine vana-aastaõhtu
jumalateenistusel kirikus.
3.  Aruandeaastal  tegutses  koguduses  ka  Meeri  seltsimaja  naisansambel  Elurõõm.  Proovid
toimusid keskmiselt kord kuus Meeri seltsimajas, neid viis läbi koguduse õpetaja Mart Jaanson.
Siiski ei jõutud aruandeaastal esinemisteni, sest osalenud 5–6 naist ei tundnud end selleks valmis
olevat. Loodetavasti jääb ansambel koos käima ja võtab 2020. aastal ette ka esinemisi.

***
Nõo kiriku suur firma Walcker orel (1890) on mängukorras, kuid vajab remonti  (puudub 151
vilet,  vahetevahel  tekib  probleeme  ka  muude  mehhaaniliste  detailidega).  2005.  aastal
renoveeritud  positiivorel  Müllverstedt  (1903),  mis  asub  kiriku  kooriruumis,  on  rahuldavas
mängukorras. Walcker-oreli juures teostas 19.03.19 remonditöid orelimeister Olev Kents (üldine
hooldus ja häälestamine).
Alates  2015.  aastast  asub  kirikusaalis  ka  pianiino  Smolensk,  mille  annetas  kogudusele
ooperilaulja sopran Eve Vahter.  Aruandeaastal pianiinot häälestatud pole, kuid ta on päris hästi
hääles püsinud.
Lisaks ülaltooduile  tegid aruandeaastal  Nõo kirikus muusikat  järgmised solistid,  ansamblid ja
koorid: 21.03.19 andis rahvusvahelise vanamuusika päeva ja J. S. Bachi 334. sünniaastapäeva
puhul kontserdi orelikunstnik Marju Riisikamp; 10.04.19 toimus kirikus heategevuskontsert Eesti
Vähiliidu toetuseks, kontserdi korraldas Nõo Reaalgümnaasiumi õpilane Helis Perk ning esinesid
laulja Marek Sadam ja klahvpillimängija Tõnu Laikre; 04.06.19 esinesid Nõo kirikuaias Eesti
lipu 135. aastapäeva tähistamise raames Nõo lasteaedade mudilaskoor Ragne Meier juhatusel ja
Nõo  kiriku  meesansambel;  05.08.19  esinesid  koguduse  kuulutusnädala  raames  toimunud
jumalateenistusel organist Anna Humal ja tema õpilane Triinu Prants; 06.08.19 toimus kirikus



koguduse kuulutusnädal raames Karijärve Keelpilliorkestri kontsert „Puhu tuul“; 01.10.19 andis
rahvusvahelise  muusikapäeva  raames  kontsert-õpitoa  orelikunstnik  Anna  Humal;  05.10.19
toimus  Valguse  festivali  raames  kolm pooletunnist  ühesuguse  kavaga  kontserti,  millel  lisaks
valgusmängule  esitas  Tallinna  muusikutest  kokku  pandud  kammeransambel  (flööt,  klarnet,
saksofon,  viola  da  braccio,  kontrabass,  löökpillid)  Malle  Maltise  loomingut  ja  vaimuliku
mõtiskluse  esitas  koguduse õpetaja Mart  Jaanson; 01.12.19 esines  I  advendi jumalateenistuse
raames  segakoor  Vega  Marje  Metsise  juhatusel;  16.12.19  toimus  kirikus  Nõo  koolide
jõuluootuskontsert; 24.12.19 laulis jõuluõhtu jumalateenistusel lisaks Nõo koguduse segakoorile
ka Nõo emade ja laste ansambel (juhendaja Ragne Meier).
Lisaks tuleks märkida Tartu puhkpilliansamblit Neeme Saare juhatusel, kes mängis 30.06.19 Nõo
kalmistul toimunud surnuaiapühal ja 11.08.19 Keeri küas toimunud Hans Wühneri päeval.

VI. Hoolekande- ja hingehoiutöö
1. Kodukülastused: külastajad, külastatavad, külastuste sagedus, esinevad probleemid.
2.  Haiglad  ja  hoolekandeasutused  (vanadekodud,  lastekodud):  külastajad,  külastatavad,
külastuste sagedus, esinevad probleemid.
3. Suhted teiste sotsiaalasutustega.
4. Materiaalne toetamine (näiteks humanitaarabi jagamine jne).
1. Aruandeaastal  on kodukülastusi teinud nii koguduse õpetaja Mart Jaanson kui ka koguduse
vabatahtlikud.  Viimaste  kodukülastuste  üle  eraldi  arvet  ei  peeta.  Aruandeaastal  külastas  õp
Jaanson  hingehoidlikul  eesmärgil  kodusid  25  korral,  jagades  10  korral  ka  armulauda.  Need
kodukülastused  on  sündinud  seoses  sünnipäevadega  ja  matustega  ning  koguduse  sõnumilehe
Rahutegija  kättetoimetamisega  koguduseliikmeile.  Aruandeaastal  kutsusid  kaks  voodihaiget
inimest  õpetajat  mitu  korda külla  ja soovisid ka armulauda vastu võtta.  Kodude külastamisel
probleeme ei tekkinud. Kõik külastatavad olid vaimuliku külaskäigu üle rõõmsad.
2.  Aruandeaastal  jätkas  tegevust  Nõo  hooldekodu  piibliring,  mida  aitas  käigus  hoida
koguduseliikmest  Nõo  hooldekodu  elanik  Aita  Rossi.  Aruandeaastal  pidas  õp  Jaanson  Nõo
hooldekodus  regulaarselt  kord  kuus  piibli-  ja  palvetunde,  millest  võttis  alati  osa  vähemalt  8
inimest.  Lisaks  peeti  hooldekodus  ka  kaks  armulauaga  palvust  (ülestõusmis-  ja  jõulupühade
paiku), millest võttis osa u 20 inimest. Hooldekodu külastamisega seoses probleeme esile tuua ei
oska: nii külastatavad kui personal on suhtunud vaimuliku külaskäikudesse heatahtlikult.
3. Aktiivne koostöö Nõo valla sotsiaalabiosakonnaga puudub, kuid suhted selle institutsiooniga
on igati sõbralikud.
4.  Aruandeaastal  aitas  Nõo  kogudus  kaasa  soomerootsi  misjoniorganisatsiooni  Lootuse  Täht
humanitaarabi  vahendamisele  EELK  Valga  praostkonna  kogudustele.  Asja  algatas  isiklike
kontaktide kaudu Nõo koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik ja seda jätkas Valga koguduse
õpetaja Margus Suvi. Koguduse vabatahtlik Liidia Aruväli jagas koos sõbrannaga Soomest ka
aruandeaastal abivajajaile riide- ja toiduabi. Humanitaarabi ladustamiseks puuduvad kogudusel
endiselt ruumid.

VII. Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö
1. Lastetöö korraldamine koguduses. Pühapäevakool. Lastetöö tegijate ettevalmistus. 
2.  Leerikool.  Leeriõpetamise  kava.  Konfirmeeritute  osalemine  koguduse  tegevuses  pärast
leerikursust. 
3. Noorsootöö. Koguduse noorterühma suurus, kooskäimise aktiivsus. Noortele suunatud ürituste
järjepidevus. 16–25-aastaste noorte osakaal koguduse tegevuses osalejate hulgas.
4. Suhted kooliga (usu- ja religiooniõpetuse tunnid, loengud jms).
5. Piiblitunnid. Järjepidevus, osavõtjate hulk, teemad.
6. Täiendkoolitus koguduse töötajatele.
7. Täiendkoolitus koguduse liikmetele.
1.  Aruandeaastal  jätkus  2006.  aasta  oktoobris  pärast  u  10-aastast  vaheaega  taaskäivitunud
pühapäevakoolitöö  Nõo  koguduses.  Aruandeaastal  oli  pühapäevakoolirühmi  üks  ning  see



tegutses  jaanuarist maini ja oktoobrist detsembrini Nõo alevikus asuvas päevakeskuses. Tunnid
toimusid keskmiselt 2 korda kuus Imbi Tanilsoo juhendamisel.
Imbi Tanilsoo on kogenud pedagoog, kes töötas aruandeaastal klassiõpetajana Puhja Koolis. 20
aastat tagasi alustas ta pühapäevakoolitööga oma kodukohas Nõo valla Laguja külas. U 13 aastat
on Imbi Tanilsoo teinud pühapäevakoolitööd enamikus EELK Valga praostkonna kogudustes.
Pühapäevakoolitööd toetasid koguduse nõukogu liikmed Marju Liblik ja Raili Värno, kes tõid
tundidesse lapsi ja olid mitmes tunnis ka kohal.
Aruandeaasta  esimesel  poolel  toimus  pühapäevakoolitunniga  samaaegselt  kõrvalruumis  ka
piiblitund, mille viis läbi koguduse õpetaja ning millest võtsid osa osalevate laste vanemad ja
vanavanemad.
Aruandeaastal,  nagu  ka  juba  varem,  toetas  koguduse  pühapäevakooli  materiaalselt  Soome
misjoniselts Kylväjä.
Kokku osales aruandeaastal koguduse pühapäevakoolitöös 6 last,  kahe võrra vähem kui 2018.
aastal. 01.–03.02.19 Põltsamaal toimunud Kirikunoorte talvepäevadel esindas kogudust üks noor
ja noorsootöötegija Imbi Tanilsoo, 11.–14.07.19 Pilistvers toimunud kristlikus noortelaagris JäPe
esindas kogudust üksnes Imbi Tanilsoo.  16.–18.07.19 Soontagal  toimunud Valga praostkonna
noortelaagris esindas kogudust 3 noort ja 5 täiskasvanut (Imbi Tanilsoo, Agnes Laasimer, Mart
Jaanson, Tiina Sirge ja Tuuli Geetsia Tšaškin). Koguduse õpetaja Mart Jaanson korraldas noorte
transporti  nimetatud laagreisse ja tagasi ning viibis  laagriülema abina kohal Soontaga laagris.
Aruandeaasta lastetöö kokkuvõtteks võib öelda, et pärast 2017. aasta sügisel tekkinud pausi, mil
ei õnnestunud pühapäevakoolitööd jätkata, on pühapäevakoolitöö toimunud stabiilselt. Siiski oli
aruandeaastal pühapäevakoolitöös osalenud laste arv varasemast väiksem.
2.  Aruandeaastal  korraldas kogudus  traditsiooniliselt  kaks  korralist  leerikursust:  kevadel  ja
sügisel.  Kevadel osales leerikursusel  4 leerilast,  sügisel  8.  Kaheksa leerilast  kaheteistkümnest
olid vanuses 16–30 eluaastat.  Kevadine leerikursus  algas  aruandeaastal  märtsis  ja kestis  kuni
juunini, sügisene leerikursus algas oktoobris ja kestis kuni detsembrini. Leeritunde peeti kokku
46 ja need toimusid järgmise üldkava alusel: Piibel, katekismus, kirik ja kogudus. Kogu leeritöö
viis aruandeaastal läbi koguduse õpetaja Mart Jaanson.
Kevadisest  leerikursusest  osavõtjaist  jäi  pärast  leeriõnnistamist  koguduseelus  osalema  kaks
inimest  neljast.  Sügisesest  leerikursusest  koguduselus osalema jäänutest  on veel  vara rääkida,
kuna leeripüha toimus alles 22. detsembril. Siiski võib-öelda, et üks sügisel kogudusega liitunud
leerilaps on hakanud järjekindlalt jumalateenistusi külastama.
Märkimisväärne  sündmus  oli  aruandeaastal  21.  juulil  kirikus  toimunud  leeri  mälestuspäeva
jumalateenistus, millest võtsid osa kolm teemantleerilast, kaks kuldleerilast, üks koguduseliige,
kelle leeriõnnistamisest möödus 10 aastat.
3. Aruandeaastal ei toimunud koguduses regulaarset noorsootööd noortega 16–25 eluaastani, kuid
mõnel määral võib sellise tööga seostada nelja sündmust:
a) 22.02.19 pidas õp Mart Jaanson kõne Nõo kooli Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktusel Nõo
Põhikooli saalis;
b)  25.04.19  helistasid  Tartu  Hugo  Treffneri  Gümnaasiumi  õpilased  kirikukelli  Lõuna-Eesti
kirikuis,  sh Nõo kirikus,  tähistades  sellega  100 aasta  möödumist  õppursõdur Johannes  Luiga
langemisest Vabadussõja Sänna lahingus; vastava eeltöö üks algatajaid oli õp Mart Jaanson;
c) 04.06.19 osalesid Nõo koolide õpilased Eesti lipu 135. aastapäeva tähistamisel Nõo kirikuaias
ja kirikus;
d)  10.06.19 pidas  õp Mart  Jaanson Nõo Reaalgümnaasiumi  karjääripäeval  kirikuõpetaja  tööd
tuvustava loengu auditooriumitäiele Nõo Reaalgümnaasiumi õpilasele.
4.  Koguduse  suhted Nõo  Põhikooliga  (NPK)  on  traditsiooniliselt  head,  kuna  mitmed
koguduseliikmete  lapsed  õpivad  selles  koolis.  Head  on  koguduse  suhted  ka  Nõo
Reaalgümnaasiumiga  (NRG).  Aruandeaastal  väljendus  see  NRG  juhtkonna  kutses  koguduse
õpetajale  pidada  22.02.19  koolis  EV  101.  aastapäeva  aktusekõne  ja  osaleda  10.06.19  kooli
karjääripäeval. Aruandeaasta 4. juunil korraldas kogudus juba kuuendat aastat järjest kirikus ja
kirikuaias Eesti lipu sünnipäeva tseremoonia, millest võtsid osa nii NPK kui ka NRG õpilased



koos õpetajatega, aruandeaastal esmakordselt ka Nõo valla nelja lasteaia esindajad. Aruandeaasta
16. detsembril toimus kirikus Nõo koolide traditsiooniline advendikontsert, millest võtsid peale
NPK  ja  NRG  osa  ka  Nõo  Muusikakooli  õpilased  ja  õpetajad.  Nii  lipu  sünnipäeval  kui  ka
kirikukontserdil pidas õp Mart Jaanson ka palvuse ja ütles õnnistussõnad.
Väga  head  suhted  on  kogudusel  ka  Nõo  muusikakooliga.  Koguduse  segakooril  on  võimalik
iganädalasi proove läbi viia muusikakoolis ja üks koguduse organistidest Margit Keeman on Nõo
muusikakooli teenekas klaveriõpetaja.
Nõo valla neli lasteaeda aruandeaastal kirikut külastamas ei käinud, kuid kaudselt oli kogudus
aruandeaastal seotud kõigi lasteaedadega: Nõo aleviku lasteaias Krõll töötas õpetajana koguduse
organist Katre Kruuse, Luke lasteaias töötab kokana koguduse nõukogu liige ja Luke kristliku töö
organisaator  Marju  Liblik,  Tõravere  ja  Nõgiaru  lasteaedades  töötas  aruandeaastal  koguduse
koorijuht ja organist Ragne Meier, kõigis Nõo valla lasteaedades töötab logopeedina koguduse
liige Liidia Aruväli.
5.  Aruandeaasta jaanuarist  juunini  käis  Nõo  koguduses  koos  kolm  piibliringi:  Nõgiaru
raamatukogus, Meeri Seltsimajas ja Külaaseme külas. Aruandeaastal pole jätkunud 2018. aasta
teisel poolel Luke raamatukogus katkenud piiblitundide traditsioon. Aruandeaastal on igakuiselt,
ka  suvekuudel  tegutsenud  Nõo  hooldekodu  piibliring.  Kõigis  nimetatud  piibliringides  viis
piiblitunde  läbi  koguduse  õpetaja  Mart  Jaanson.  Osadusgruppidest  võttis  osa  keskmiselt  7
inimest, kõige rohkem osalisi oli Nõo hooldekodu piibliringis – pea alati vähemalt kaheksa.
Lisaks piiblitundidele toimusid kolmes nende toimumispaigas ka armulauaga jumalateenistused:
20.11.19 Meeri seltsimajas, 21.04.19  ja 25.12.19 Nõo hooldekodus ning 20.12.19 Külaaseme
külas. Kõigi nelja piibliringi ühine jumalateenistus toimus 12.06.19 vabas õhus Elva jõe ääres
Mosina Metsamaja juures.
Piiblitundide teemad lähtusid enamasti  Piiblist  – toimus kas arutelu konkreetsete  kirjakohtade
alusel või mõne teema avamine Piibli valguses.
6.  Aruandeaastal  võtsid koguduse töötegijad  osa nii  muusika-  kui  ka noorsootöö teemalistest
koosolekutest  praostkonna  tasandil.  29.01.19  viis  õp  Mart  Jaanson  kirikus  läbi  koguduse
kirikumuusikuile mõeldud seminari „Koraaliseade, eel- ja järelmäng“, millel osales neli inimest.
7.  Otseses  mõttes  täiendkoolitusi  koguduse  liikmetele  aruandeaastal  ei  toimunud.  Siiski  võib
täienduskoolitusega  sarnaseks  pidada  kolme  ettekannet,  mis  aruandeaastal  kirikus  toimusid:
10.03.19 pidas õp Mart Jaanson pärast peajumalateenistust ettekande „Prohvetid ja valeprohvetid
Piibli näitel“ (ettekanne oli avalikult välja reklaamitud ja mõeldud vastukaaluna samal ajal Nõo
kultuurimajas toimunud kohtumisele “Eesti selgeltnägijate tuleproovi” 2018 aasta võitja šamaan
Evaldiga);  07.08.19  pidas  piibliteadlane  Vallo  Ehasalu  koguduse  kuulutusnädala  „Prohvetite
õhtul“ ettekande Vana Testamendi prohvetlusest, keskendudes eriti prohvet Sakarjale; 08.08.19
pidas  kirikuloolane  Priit  Rohtmets  kuulutusnädala  raames  ettekande  „Eesti  usuelust“,  milles
tutvustas Nõo koguduse näitel EELK elu 1930. ja 1940. aastail.

VIII. Evangelisatsiooni- ja misjonitöö
Väljapoole  kogudusest  suunatud  kuulutustöö  korraldus,  töötegijad.  Misjonitöö  meetodid  ja
tulemuslikkus.
Sihipärase  kuulutustööna  võib  nimetada  piiblitunde  koguduse  kuulutuspunktides  Nõgiarus,
Külaasemel,  Meeril  ja  Lukel  ning  ajalehe  Eesti  Kirik  tellimist  koguduse kulul  Nõo,  Luke ja
Nõgiaru  raamatukokku  ning  Nõo  hooldekodusse.  Misjonitööna  võib  võtta  ka  koguduse
muusikakollektiivide  esinemisi,  regulaarset  pühapäevakoolitööd Nõo kihelkonnas  ja  koguduse
ürituste  igakuist  reklaami  Nõo  Valla  Lehes.  Nõo  kiriku  meesansambel  esineb  kavadega
vaimulikust  koorimuusikast  nii  Nõo  kihelkonnas,  mujal  Eestis  kui  ka  välismaal.  Koguduse
õpetaja Mart Jaanson võttis aruandeaastal sõna Nõo Valla Lehes: ilmusid jutlused ülestõusmis- ja
jõulupühadeks. Ta pidas aastapäevakõne Nõo koolis toimunud iseseisvuspäeva aktusel ja esines
Nõo Reaalgümnaasiumi karjääripäeval ettekandega vaimulikutööst EELK-s.
Misjonitööd  tehti  ka  järgmiste,  kogudusest  laiemat  avalikkust  puudutavate  sündmuste
korraldamise kaudu: Eesti Vabariigi 101. juubeli tähistamine oikumeenilise jumalateenistusega



24.02.19  kirikus;  Nõo  kiriku  meesansambli  Martin  Lipu  päeva  kontsert  31.03.19  kirikus;
kirikukella helistamine Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste poolt õppursõdur Johannes Luiga
100. surmapäeval  25.04.19; kunstnik Eve Rae maalinäituse „Valged raamid“ avamine kirikus
12.05.19; Kirikute Öö üritused kirikus 24.05.19; Eesti lipu 135. aastapäeva tähistamine kirikuaias
ja kirikus koos Nõo lasteaedade, koolide ja vallavalitsusega 04.06.19; Nõo valla huvitegevuse
laat Nõo muusikakooli  pargis 04.06.19; juubeli-üldlaulupeo tule tseremoonia Nõo surnuaial ja
kiriku ees 21.06.19; jumalateenistus Nõo valla teenindusettevõtte AS Berendsen Textile Service
kompleksis 19.07.19; Nõo koguduse kuulutusnädal kirikus 05.–10.08.19; Hans Wühneri päeva
tähistamine jumalateenistusega kirikus ja rahvapeoga Keeri külas 11.08.19; AS Tartu Terminali
kütusetankla  ja  teenindusjaama  õnnistamine  Jõhvi-Tartu-Valga  maantee  ääres  Nõo  alevikus
koguduse kinnistul 26.09.19; osalemise aktsioonis „Teeliste kirikud“ 18.06.–17.08.19.
Eraldi misjonitoimkonda koguduses pole, kogudusest väljapoole suunatud üritustest  võtab osa
kogu koguduse u 30-liikmeline tuumik. Eelnimetatud misjonivormi tulemuseks saab lugeda ehk
seda, et nii Nõo vallavalitsuse ja -volikogu kui ka Nõo kihelkonna elanikkond võtab kogudust
järjest enam kui lahutamatult kogukonna igapäevaelu juurde kuuluvat institutsiooni.

IX. Avalikud suhted
Suhted  kirikliku  ja  kohaliku  ajakirjandusega.  Kirjastustegevus.  Koguduse  liikmete
informeerimine  koguduse  tegevusest.  Kodulehekülg  internetis.  Vaimuliku  kirjanduse  ja
ajakirjanduse levitamine ja loetavus koguduse keskel.
2018. aasta lõpul andis kohaliku Nõo Valla Lehe kauaaegne toimetaja Kai Toom oma ameti üle
Liia Sirelile ja aruandeaastal jätkas kogudus suhtlemist juba uue toimetajaga. Suhted jäid sama
headeks: informatsioon koguduse ürituste kohta ilmus lehes järjekindlalt iga kuu. Aruandeaasta
igas  kvartalis  ilmus  koguduse  sõnumileht  Rahutegija,  mida  toimetas  õp  Mart  Jaanson  ja
küljendas koguduse liige Kai Toom. Lehed laaditi üles koguduse kodulehele nookirik.ee ja neid
levitati  aktiivselt  –  nii  käsiposti,  tavaposti  kui  ka  e-posti  teel  –,  püüdes  neid  toimetada  eriti
koguduseliikmeile väljaspool Nõo Valla Lehe leviala. Koguduse sõnumileht, mille 50. number
ilmus aruandeaasta märtsis ja sai sealtpeale värvilise veebikujunduse, on saanud piisavalt palju
positiivset tagasisidet, et innustada lehe tegijaid tööga jätkama.
Suhted ülekirikliku meediaväljaandega Eesti  Kirik on väga head. Aruandeaastal  kajastati  seal
tihti  koguduse tegemisi.  Samuti  on kogudusel väga head suhted Tartu Pereraadioga,  kes tegi
aruandeaastal koguduse õpetajaga mitu intervjuud.
Sõbralikult suhtub koguduse tegemistesse ka ajalehe Tartu Postimees reklaamitoimetaja, püüdes
avaldada koguduse ürituste reklaami võimalikult soodsa hinnaga. Aruandeaastal ilmus koguduse
info koos Valga praostkonna põhjapoolse osa teiste koguduste omadega reklaambrošüüris „Tartu
This Week“.
Head tagasisidet  on  saanud kunstnik  Markus Kasemaa  kujundatud ja  2015.  aasta  detsembris
avatud  Nõo koguduse  kodulehekülg  aadressiga  nookirik.ee.  Kodulehe  päevakajalisi  materjale
uuendab regulaarselt koguduse õpetaja Mart Jaanson.
Väike  valik  vaimulikust  kirjandusest  ja  perioodikast  asub  kirikuhoone  kooriruumis  asuvas
raamatukogunurgas. Koguduseliikmed saavad sealt infokandjaid laenutada. Kogudus tellis omal
kulul Nõo, Luke ja Nõgiaru raamatukokku ning Nõo hooldekodusse ajalehte Eesti Kirik, Nõo
noortekeskusse ja Nõo kooli raamatukokku ka kristlikku noorteajakirja Pluss. Aruandeaasta lõpul
võeti  osa  Eesti  Kiriku  toimetuse  peapiiskopi  toetatud  kampaaniast  tellida  vähemalt  kõigile
koguduse nõukogu liikmeile ajaleht Eesti Kirik.
05.02.19 salvestas ERR-i võttetrupp eesotsas teleajakirjanik Aivi Parijõega Nõo kirikus materjali
saatesarjaks  „Tähendamisi“,  kirikut  tutuvustas  telesaates  õp  Mart  Jaanson.  Aruandeaastal  oli
Tartu Pereraadio eetris esmakordselt kuulatav õp Martin Lipu „Minu elumälestuste“ II osa, mida
luges koguduse nõukogu liige Ingmar Laasimer.
Sageli esineb raadios ka koguduse nõukogu liige, astrofüüsik Laurits Leedjärv, sidudes erialase
jutu oskuslikult  kristliku religiooniga.  Aruandeaastal  pälvis  ta Eesti  Teadusajakirjanike Seltsi
teadusajakirjanduse sõbra auhinna Ökul ja Maalehe laureaaditiitli.



Väga tulemuslikult  esindab kogudust  avalikkuse ees  koguduse juhatuse esimees  ja diplomaat
Madis Kanarbik.

X. Majanduselu
Kirikuhoonete,  kinnis-  ja  muu  vara  seisukord  ja  kasutamine.  Tulude  ja  kulude  üldülevaade,
hinnang majanduslikule olukorrale ja tulevikuväljavaated. Olulised laenud ja võlad. Palgad ja
töötegijate majanduslik toimetulek.
Kogudusele kuulub 13. sajandist pärinev hinnaline, oma algsel kujul säilinud võlvidega Lõuna-
Eestis  ainulaadne  kirikuhoone,  mille  seisukord on rahuldav.  Aruandeaastal  jätkati  tööd Tartu
restaureerimisfirma  ARC  Projekt  poolt  2012.  aastal  kogudusele  esitatud  kiriku  ja  abihoone
restaureerimise projekti elluviimisel. Jaanuaris tuli teade, et PRIA Leader-programmi toetuse on
pälvinud koguduse projekt, mille raames ehitatakse kirikuaias asuv abihoone ümber soojustatud
sansõlmeks ja panipaigaks. Aruandeaastal selle projekti teostamist veel ei alustatud, kuna aasta
lõpuks tuli teostada jalgteede rajamise projekt, milleks oli saadud samuti toetust PRIA Leader-
programmilt (otsus augustis 2018). Nimetatud projekt ka teostati: OÜ Brevell alustas vastavate
töödega aurandeaasta  mais  (paralleelselt  toimusid  MTÜ Õpetatud Eesti  Seltsi  arheoloogilised
uuringud) ja lõpetas novembris. Nõo Vallavalitsus väljastas vastava kasutusloa 31.12.19.
Aruandeaastal teostas OÜ Modifor kiriku interjööri edelatrepi aluse panipaiga rajamise esimese
etapi,  rajades  vaheseina.  Painpaika  viidi  ka  valgustus.  2020.  aastal  jätkuvad  tööd  riiulite
valmistamisega ja loodetrepi all eksponeeritakse keskaegsed sillusekivid.
2020. aastal loodab kogudus jätkata ka kiriku interjööri rõdualuse seina renoveerimisega, millega
alustati 2018. aastal.
Kogudusel on u 15 ha maad, enamus sellest asub Nõo aleviku territooriumil. Umbes kolmandik
maast  on  välja  renditud  talupidajale,  ülejäänud  maa  (v.a  kiriku  ja  kirikuaia  alune  maa  ning
aleviku keskusse jäävad haljasalad)  on OÜ Kiriku Varahaldus  vahendusel  detailplaneeringute
abil  ette  valmistatud  kas  elamukruntide  müümiseks  või  hoonestusõiguse  andmiseks.  Jätkub
kinnisvara alane koostöö koguduse ja OÜ Kiriku Varahaldus vahel, mille aluseks on 2005. aastal
sõlmitud leping. Kogudus tasus aruandeaastal 1963,10 eurot maamaksu.
Koguduse omandisse kuuluvaid haljasalasid on osaliselt nõustunud niitma vallavalitsus, samas on
kogudus vallavalitsusele vastu tulnud, võimaldades valla omandis olevaile maadele viivate teede
rajamise üle koguduse maade ja andes vallavalitsusele tasuta isikliku kasutusõiguse Nõo-Elva
kergliiklustee ühe lõigu rajamiseks koguduse maale.
26.09.19 avati Nõo alevikus asuval Jõhvi-Tartu-Valga maantee ääres asuval koguduse maal Tartu
tn 2a AS Tartu Terminali kütusetankla ja teenindusjaam. Tänu EELK kantsleri abile sai kogudus
selle  firmaga  10  aastaks  kokku  leppida  maakasutusõiguse  tingimusel,  et  firma  tasub  aastas
rendimakse.
Aruandeaasta sügisel müüs kogudus firmale Kohalik Kinnisvara OÜ 15 krunti Tuuleveski rajooni
Veski tänava piirkonnas. Kogudusele on aruandeaastal tehtud ettepanekuid võõrandada ka teisi
koguduse omandis olevaid kinnistuid, mis on detailplaneeritud elamumaaks. Koguduse nõukogu
ja juhatus otsustab, kuidas nende pakkumiste osas toimida ja konsulteerib pidevalt OÜ Kiriku
Varahaldusega.
Aruandeaastal  käivitas  koguduse  juhatus  ka  protsessi,  millega  kogudus  püüab  Nõo
vallavalitsusele üle anda Nõo aleviku Martin Lipu tänava maa (selle ääres asuvad kuus kinnistut
on juba võõrandatud).  Aruandeaasta  jooksul  selgus,  et  kogudusel  tuleb  see tänav endal  välja
ehitada (õnneks alselt kehtestatud detailplaneeringust veidi leebemail tingimustel) ja alles seejärel
on vallavalitsus nõus selle üle võtma.
Kokkuvõttes  tuleb  koguduse  majandustegevus  aruandeaastal  hinnata  väga  heaks,  kuna
kavandatud tööd väljas- ja seespool kirikuhoonet said teostatud ning teha õnnestus mõned aastaid
oodatud  kinnisvaratehingud,  mis  loovad  aluse  koguduse  majanduslikule  toimetulekule
lähitulevikus. Koguduse tulud ületasid märgatavalt kulusid. 
Koguduse õpetaja  Mart  Jaanson sai  aruandeaastal  töötasuks 1,5 miinimupalka.  Lisaks  sai  õp
Jaanson kasutada koguduse ülalpeetavat ametiautot ja sai enda käsutusse osa talituste eest tehtud



annetusi.  Kirikuvanem Toivo Saal  sai  kuus ligikaudu 0,25 miinimumpalka.  Aruandeaastal  sai
töölepingu alusel väikest töötasu ka koguduse liige Mare Kanarbik, kes tegeles koguduse arhiivi
korrastamise  ja  Martin  Lipu  käsikirjalise  luulekogu  „Hilised  õied“  digitaliseerimise  ja
toimetamisega.
Organistid  Agnes Laasimer,  Margit  Keeman,  Katre  Kruuse ning  koorijuht  ja  organist  Ragne
Meier  said  tasu  annetuste  korras.  Pühapäevakooliõpetaja  tööd  toetas  aruandeaastal  Soome
misjoniselts  Kylväjä.  Teised  töötegijad  töötavad  tasuta.  Koguduse  õpetaja  ja  kõigi  teiste
töötegijate majanduslik toimetulek on hea.
Vt ka lisa B-osa.

XI. Visitatsioonid ja revideerimised
1. Praosti ja piiskopi visitatsioonid, tulemused, vastukajad.
2. Riiklikud revideerimised ja kontrollid (maksuamet, muinsuskaitse, päästeamet jt).
1. Aruandeaastal jätkas koguduse õpetaja Mart Jaanson EELK Valga praostkonna praosti ametis
ja seetõttu oli Nõo kogudus ka Valga praostkonna keskuseks. Aruandeaastal EELK peapiiskop
ega piiskopid Nõo kogudust  ei  külastanud.  Siiski  tuleb  märkida,  et  17.05.19 külastas  kirikut
Saksamaa Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop Martin Hein koos kaaskonnaga.
2.  Riiklikest  institutsioonidest  külastas  aruandeaastal  kogudust  korduvalt  Muinsuskaitseameti
esindaja seoses teetöödega kirikuaias ja kirikuesisel platsil. 12.06.19 külastas kirikut Tartumaa
Arendusseltsi  esindus.  07.08.19  külastasid  kirikut  ka  mõnikümmend  Muinsuskaitse
suveseminarist osavõtjat eesotsas Muinsuskaitseameti peadirektori Siim Raiega.

XII. Koguduse suhted teiste institutsioonidega
1. Suhted kohaliku omavalitsusega.
2. Suhted teiste konfessioonidega.
3. Suhted praostkonnaga (teiste kogudustega ja praostkonna keskusega).
4. Suhted teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega (Eesti Piibliselts, NMKÜ, Eesti
Evangeelne Allianss, jne) 
5. Suhted sõpruskogudustega: kogudused, suhtlemise laad, intensiivsus.
1. Ehkki Nõo kihelkond asub osaliselt Elva ja Kambja valla ning Tartu linna territooriumil, on
koguduse  peamiseks  koostööpartneriks  Nõo  vald,  mille  territooriumiga  on  Nõo  kihelkonnal
suurim ühisosa. Suhted Nõo vallavalitsuse ja volikoguga on väga head. Probleemid ja küsimused
lahendatakse kas silmast silma vestluste või telefonikõnede abil sõbralikult ja konstruktiivselt.
Vallavalitsus  ja  volikogu  on  aruandeaastal  koguduse  tegevust  toetanud  1  623  euroga,  kuid
koguduse aruandeaasta bilansis oli ka 15 000 eurot, mille vallavalitsus kandis juba 2017. aastal
koguduse  kirikuaia  jalgteede-projekti  omaosaluse  katteks.  Lisaks  on  vallavalitsus  toetanud
kogudust  osade  kogudusemaade  niitmisel  ja  talvisel  korrashoiul,  korraldanud  kiriku
välisvalgustuse Nõo aleviku tänavavalgustuse süsteemis, teinud kogudusega koostööd lipupäeva
korraldamisel ning toetanud kogudust paljude muudes väiksemates ettevõtmistes. Vallavanem on
mõnel korral osalenud kirikus toimuvail üritustel ja jumalateenistustel.
Teatud  pinget  tõid  koguduse  ning  vallavalitsuse  ja  -volikogu  vahelistesse  suhetesse  siiski
tanklaprojekt ja Martin Lipu tänava väljaehitamisega seonduv (vt punkti X.). Esimene sai õnneks
postiivse lahenduse, teise puhul loodab kogudus võimalikult pea oma kohustused täita.
2. 2015. aastal taastärganud suhted ainsa konfessiooniga Nõos peale EELK, EAÕK Nõo Püha
Kolmainu  kogudusega  on  jätkunud  ka  aruandeaastal.  Eesti  Vabariigi  101.  aastapäeva
oikumeenilisest  jumalateenistusest  24.02.19 võttis  osa  EAÕK Nõo Püha Kolmainu  koguduse
diakon Toomas Erikson. 29.09.19 toimus Püha Kolmainu kirikus õigeusu kirikulaulu kontsert,
millest võttis osa ka Nõo õigeusu koguduse uus preester Timoteus Vassel. Loodetavasti jätkub
kahe koguduse koostöö ka isa Timoteuse teenimisajal.  Õp Mart Jaansonil  on head suhted ka
EAÕK Tartu piiskopi Eelijaga.
3.  Suhted  praostkonna  teiste  kogudustega  olid  aruandeaastal  väga  head.  Esile  tuua  võiks
kirikumuusika alast koostööd Puhja kogudusega. Puhja koguduse liikmed osalesid aruandeaastal



korduvalt Nõo kirikus toimunud Taizé-palvustel. 09.08.19 aitas Puhja koguduse koor Dionysius
läbi viia Nõo kiriku meesansambli  kontserdi,  kuna kaks viimase liiget  olid haigestunud. Nõo
kogudus  osales  aruandeaastal  üle-praostkondlikel  üritustel:  võttis  osa  Valga  praostkonna
laulupäevast 08.06.19 Laatre kirikus ja advendilaulmisest 14.12.18 Elva kirikus.
4.  EELK  allasutustest  oli  kogudusel  aruandeaastal  kõige  tihedamad  suhted  OÜ  Kiriku
Varahaldusega.  Koguduse  õpetajal  olid  aruandeaastal  isiklikud  kokkupuuted  Usuteaduse
Instituudiga, kuhu teda kutsuti lugema loengusarja eesti muusikast. Nii koguduse organist Agnes
Laasimer,  koguduse  meesansambli  juht  Margus  Liiv  kui  ka  koguduse  õpetaja  Mart  Jaanson
osalesid aruandeaastal  EELK koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK töös ja võtsid 22.–
30.10.19 osa koori reisist Iisraeli. Nõo kiriku meesansamblit kutsutakse tihti esinema nii EELK
teistesse kogudustesse kui ka ilmalikesse organisatsioonidesse.
5. Aruandeaastal suhtles kogudus juba teist aastat järjest EELK eestpalvekogudusega, kes oli Nõo
kogudusele  loositud  EELK  misjonikeskuses.  Sel  aastal  oli  eestpalvekoguduseks  Halliste
kogudus,  keda  külastati  Nõo  koguduse  bussiekskursiooni  raames  23.08.19.  Kahjuks
aruandeaastal Halliste kogudus vastukülaskäigule Nõkku ei jõudnud.
Nõo kogudusel olid aruandeaastal jätkuvalt head suhted ka Tartu Peetri kogudusega: Nõo kiriku
meesansambel esines Peetri kirikus kahel korral.
Aruandeaasta 18.–25. septembril toimus Nõo kiriku meesansambli kontsertreis Kanadasse, kus
esineti  Torontos  ja  Hamiltonis  seoses  eestlaste  1944.  aasta  suurpõgenemise  mälestamisega.
Ansambli  võtsid  vastu  Toronto  Peetri  kogudus  ja  Hamiltoni  eesti  kogudus  eesotsas
praost/hooldajaõpetaja Mart Salumäega.
Nõo kogudusel on alates 2013. aastast sõprussuhted Helsingi Lauttasaari kogudusega. Lauttasaari
kogudus toetas aruandeaastal Nõo kogudust väikese korjandussummaga.
Valga  praostkonna,  sh  Nõo  koguduse  noorsootööd  toetab  Soome  misjoniselts  Kylväjä.
Aruandeaastal seltsi esindajad kogudust ei külastanud.

XIII. Koguduse liikmed
1.  Muudatused  koguduse  koosseisus  ja  selle  põhjused  (suurenenud,  vähenenud,  muudatused
vanuselises ja soolises koosseisus jne).
2. Liikmete vahekord kaasinimestega.
3. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega (oikumeeniline tegevus).
4. Liikmete kodune elu (kas on mõlemad abielupooled koguduse liikmed, kui palju on laulatatud
abielusid,  lastega  pered,  perede  materiaalne  olukord,  perede  side  kogudusega,  kõlbeline
olukord, pahed jne).
1.  Koguduse  liikmesannetajate  arv  on  viimase  17  aasta  jooksul  esmalt  kasvanud (2002–108,
2003–144,  2004–152,  2005–144,  2006–164,  2007–173,  2008–200,  2009–181,  2010–205),
püsinud alates 2011. aastast enam-vähem ühel tasemel (2011–204, 2012–200, 2013–189, 2014–
202,  2015–194)  ja  hakanud  seejärel  vähehaaval  langema  (2016–184,  2017–185,  2018–184,
2019–180).  Siiski  tuleb  jätkata  liikmesannetajate  kasvu  taotlemist,  sest  a)  Nõo  kihelkonna
territooriumil asuvad omavalitsused on elupaigana üldiselt atraktiivsed ja elanike arv kihelkonnas
seetõttu ei kahane ning b) seda kasvu võiks toetada koguduse majandusliku võimekuse kasv, mis
oli  aruandeaastal  täheldatav.  Rõõmu teeb ka asjaolu,  et  koguduseliikmete keskmine vanus on
paari viimase aasta jooksul veidi langenud. Küsimuseks on muidugi see, kuidas kaasata leeritöö
kaudu kogudusega liitunud noored koguduseellu. Koguduse sooline koosseis on jäänud ligikaudu
samaks: umbes 2/3 annetajaliikmeist on naised.
2.  Koguduse  liikmete  vahekord  kaasinimestega  on  hea.  Aruandeaastal  kinnitasid  seda  nt
suhteliselt  suur  leeriõpilaste  arv  (12)  ning  asjaolu,  et  Nõo  vallavalitsus  ja  koolid  kutsusid
koguduse  esindajaid  osa  võtma  mitmest  üritusest  ja  osalesid  ka  ise  koguduse  korraldatud
üritustel.
3.  Liikmete vahekord teiste  konfessioonide liikmetega on väga hea.  Koguduses on aktiivseid
liikmeid,  kes omavad tihedaid sidemeid teiste konfessioonidega,  eriti EAÕK-i ja EEKBL-iga.
Nõo kogudus on oikumeeniliselt  avatud. Siiski peab ta end uhkusega luterlikuks koguduseks,



kelle  vagaduslaad  on pigem madal-  kui  kõrgkiriklik  ja  kes  hindab õpetusalusena  20.  sajandi
esimeseks pooleks baltisaksa alusel väljakujunenud rahvuskiriklikku käsitlust luterlusest.
4. Koguduseliikmete kodune elu on keskeltläbi nagu linnalähedase maapiirkonna elanike kodune
elu ikka: on vaesemaid peresid ja on ka jõukamaid (eriti need, kelle liikmed töötavad Tartus või
Elvas). Siiski võib aruandeaastal laekunud liikmesannetuste ja kirikukorjanduse järgi oletada, et
koguduseliikmete elujärg paraneb järjekindlalt.
Kogudusetöös  aktiivsemate  liikmete  peredes  kuuluvad  kogudusse  enamasti  mõlemad
abielupooled.  Seal,  kus  see nii  pole,  suhtuvad mitte-koguduseliikmetest  abikaasad  kogudusse
toetavalt.  Koguduseliikmete  laulatatud  abielude  kohta  pole  täpset  ülevadet.  Enamik  paare  on
registreeritud. Nooremate koguduseliikmete hulgas esineb vabaabielu, kuid see pole nii koguduse
aktiivsemate liikmete puhul. Enamikes peredes kasvavad lapsed või lapselapsed, kes aga alates
18.  eluaastast  siirduvad  reeglina  mujale  elama.  Kõlbeline  olukord  on  hea.  Perede  side
kogudusega on rahuldav.

XIV. Hinnang ja muud tähelepanekud
Suuremad tööd, tähtpäevad, külalised jne.
Hinnang koguduse, tema organite ja oma aastategevuse kohta.
Tähelepanekud, probleemid ja ettepanekud koguduse, praostkonna, kiriku ja kogu rahva kohta.

Aruandeaastal  on  ellu  viidud  kõik  aasta  esimesel  koguduse  nõukogu  koosolekul  20.01.19
heakskiidetud aasta-tegevuskava punktid.

1. Koguduse  esindus,  ehkki  napp,  on  aruandeaastal  osalenud  nii  üle-Eestilistel  kristlikel
noortefestivalidel kui ka praostkonna suvises noortelaagris.

2. 24.02.19  toimus  iseseisvuspäeva  jumalateenistus,  aastapäevakõne  pidas  astrofüüsik  dr
Laurits Leedjärv, laulsid koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel.

3. 31.03.19 toimus kirikus Martin Lipu päev, esines Nõo kiriku meesansambel, Martin Lipu
luulet luges Ingmar Laasimer.

4. 01.04.19  osalesid  Nõo  kiriku  meesansambel  ja  koguduse  segakoor  Nõo  valla  80.
aastapäeva tähistamisel Nõo spordihoones, ürituse tekstilise osa oli koostanud koguduse
liige kirjanik Juhani Püttsepp.

5. 09.04.19 võttis koguduse esindus osa Valga praostkonna sinodist Valga Jaani kirikus ja
koguduse pastoraadis.

6. Kogudus  ja  tema  õpetaja  Mart  Jaanson  osalesid  koostöös  Tartu  Hugo  Treffneri
Gümnaasiumiga  Nõo  kihelkonnas  sündinud  ja  Nõo  surnuaiale  maetud  õppursõdur
Johannes Luiga 100. surma-aastapäeva tähistamisel 25.04.19.

7. 24.05.19 võttis kogudus osa Kirikute Öö üritusest; koguduse nõukogu korraldas külaliste
vastuvõtmise ise, sest õp Jaanson viibis töölähetusel Saksamaal.

8. 04.06.19 toimus Eesti lipu 135. sünnipäeva tähistamine kirikuaias ja kirikus; osalesid Nõo
valla lasteaiad ja koolid ning vallavalitsus, aukülaliseks oli helilooja Tõnu Kõrvits.

9. 08.06.19 võttis koguduse segakoor osa Valga praostkonna laulupäevast Laatre kirikus.
10. 18.06.–17.08.19 osaleti, nagu ikka, ettevõtmises “Teeliste kirikud” ja hoiti kirikut, lisaks

pühapäevale, avatuna viiel päeval nädalas.
11. 21.07.19 toimus kirikus leeri mälestuspäeva jumalateenistus.
12. 22.–23.07.19 leidis aset koguduse bussiekskursioon Viljandimaale, mille käigus külastati

ka koguduse 2019. aasta eestpalvekogudust Hallistes.
13. 05.–10.08.19  toimus  iga-aastane  koguduse  kuulutusnädal,  mille  kontsertidest,

jumalateenistustest ja loengutest võttis osa eeldatust suurem hulk inimesi.
14. 11.08.19 toimus IX Hans Wühneri päev, mis läks kenasti korda (osalejate hulk polnud

väiksem varasemaist kordadest).
Lisaks  salvestas  ERR  05.02.19  Nõo  kirikus  saate  sarjale  “Tähendamisi”;  02.03.19  toimus
Maarja-Magdaleena  rahvamajas  oikumeeniline  naiste  palvepäev,  millest  võttis  osa  6  Nõo
koguduse liiget; 04.06.19 toimus Nõo muusikakooli pargis Nõo valla huvitegevuse laat, millest



kogudus oma väljapanekuga osa võttis; 21.06.19 osalesid koguduse esindajad juubeli-üldlaulupeo
tule tseremoonial Nõo vallas ja võtsid juunis-juulis osa nii Tartu kui Tallinna juubelilaulupeost;
28.09.19 toimus  üle-eestiline  Maal  elamise  päev,  millest  oli  Nõo valla  esindajana osa võtma
palutud  ka  Nõo  kogudus;  kogudus  võttis  külalised  vastu  ning  pakkus  neile  ülevaate  kiriku
ajaloost  ja  koguduse  elust,  laulis  koguduse  segakoor;  05.10.19 toimus  kirikus  kolm Valguse
festivali kontserti; 18.12.19 peeti kirikus koguduse jõulupidu, mis võttis tegusa aasta ilusti kokku.
Kokkuvõttes jääb aruandeaastast enam meelde koguduse väljapoole suunatud tegevus (ehitus- ja
kinnisvaraprojektid  ning  koostöös  kogukonnaga  kordasaadetud  ettevõtmised).  Selle  eest,  et
taoline  tegevus  võimalik  oli,  tuleb  tänada  Jumalat  ja  koguduse  tublit  tuumikut  (juhatust  ja
nõukogu). Samuti tuleb olla Jumalale tänulik, et jumalateenistused toimusid, kiriklikke talitusi
peeti ja ka aruandeaastal lisandus kogudusse noori. Siiski võiks pühapäevakoolirühm olla suurem
ja teostuda võiks koguduse ammune unistus – regulaarne noortetöö. Selle nimel tuleb Jumala
abiga püüelda.

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja

26. jaanuar 2019

Lisa:
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse 2019. a statistiline aruanne (A- ja B-osa)



EELK Valga praostkond

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse
2019. aasta statistiline aruanne

A
1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti

Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29. 
66 korda

1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa
Punkti 1.1. keskmine.

21 inimest

1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti
Armulauaga jumalateenistus ehk missa.

46 korda

1.4. Armulauale võeti 
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv.

586 Inimest

1.5. Kontserte peeti (sõltumata asukohast, korraldajast, 
sissepääsu tasust ja liturgilisest vormist)

42 korda

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

156 korda

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

0 korda

1.6.2. keegi teine
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina.

10 korda

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

3255 inimest

2. 2.1. Ristiti 14 inimest
2.2. Leeritati 12 inimest
2.3. Laulatati 0 paari
2.4. Abielu registreeriti 0 korral
2.5. Maeti 22 inimest
2.6. Kodust armulauda jagati 10 inimesele
2.7. Muid talitusi peeti

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused.
2 korda

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

25 korda

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

13 korda

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

6 last

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

32 tundi

3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas
Õpetajate arv

1 õpetajat

3.1.4. Lastelaagri(te)s osalesLaagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 6 last



3.2.1. Noortetöös osales 1 noort
3.2.2. Noortetööd juhendas 0 juhendajat
3.2.3. Noortetunde peeti

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.
0 tundi 

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

46 tundi

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

0 inimest

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

22 inimest

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

8 muusikut

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

2 kollektiivi

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

102 tundi

3.5. Kogudusetöös osales vabatahtlikena
Koguduse tegevuses regulaarselt osalenud vabatahtlike arv 
(nõukogu ja juhatuse liikmed, lauljad, lastetöö tegijad, kiriku 
koristajad ja muud vabatahtlikud abilised).

40 inimest

4. 4.1. Nõukogu koosolekuid peeti 3 korda
4.2. Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti 0 korda
4.3. Juhatuse koosolekuid peeti 3 korda

5. 5.1. Liikmeid kokku
Kõik kogudusse ristimise läbi vastuvõetud ning teistest EELK 
kogudustest üle tulnud liikmed.

650 inimest

5.2. Annetajaliikmeid oli kokku
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid.

180 inimest

5.3. Täiskogu liikmeid oli kokku
Koguduse konfirmeeritud liikmed, kes on aruandeaastal käinud 
vähemalt üks kord armulaual ja tasunud liikmemaksu (-annetuse). 

72 inimest 

B

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

65215,34 €

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

161308,02 €

7.2. Liikmesannetustest laekus 13315,95 €
7.3. Korjandustest laekus

Kõikidel jumalateenistustel korjandustega või muul viisil kogutud 
annetuste kogusumma.

3883,41 €

7.4. Ametitalitustest laekus
Kõikide ametitalituste eest tehtud annetuste kogusumma.

0 €

7.5. Kohalikult omavalitsuselt ja riigilt laekus
Kõikide omavalitsuste ja riigi poolt eraldatud toetuste kogusumma.

5223 €

Sh määratlemata eesmärgiga tegevustoetus 1623 €
7.6 Projektide toetuseks laekus

Fondidest, Kultuurkapitalilt ja teistelt institutsioonidelt või isikutelt 
projektide läbiviimiseks saadud summad (v.a punktis 7.5 nimetatud 
summad).

11298,16 €

7.7. Tulu kinnisvarast
Kõikide kogudusele kuuluvate majade ja maade väljarentimise ja 
muude kinnisvara eest saadavate tulude kogusumma.

124200 €

7.8. Kinnisvara müük 0 €
7.9. Sponsorite annetused

Sihtotstarbelised ja muud toetused, mida on teinud firmad, eraisikud ja
0 €



teised (v.a välisannetused).



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

119,5 €

7.11. Muud tulud 968 €
7.12. Laenud 0 €

8. 8.1. Kulutusi kokku 94883,31 €
8.2. Töö- ja teenistustasud (bruto) 11700 €

sh vaimulikele makstav teenistustasu (bruto) 9720 €
8.3. Riigimaksud töö- ja teenistustasudelt 3876,84 €
8.4. Maamaks 1963,1 €
8.5. Kulutused kinnisvarale

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

63518,31 €

8.6. Kulutused transpordile 5963,25 €
8.7. Kantselei kulud 743,15 €
8.8. Kulud lastetööle 456,03 €
8.9. Kulud noortetööle 0 €
8.10. Kulud diakooniatööle 0 €
8.11. Kulud muusikatööle 265 €
8.12. Kirikukassamaks 1159,74 €
8.13. Solidaarsusmaks 579,87 €
8.14. Praostkonnakassamaks 460 €
8.15. Muid kulutusi 4198,02 €
8.16. Laenude ja liisingute tagasimakseid koos intressidega 0 €

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

131640,05 €
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