EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUSE SÕNALINE ARUANNE 2015. 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 194 liikmeannetajat, 8 võrra vähem kui 2014. aastal (202). Viimasel
17 aastal liikmeannetuse teinud või kogudusega liitunud koguduseliikmete (2015. aasta seisuga
365) keskmine vanus on 57,8 aastat. 25% neist on kõrgema haridusega või seda omandamas. 40%
neist on pensionärid (65-aastased või vanemad). 177 inimest 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 Tähtvere vallast, 4 küla Ülenurme
vallast, 8 küla Konguta vallast) elab umbes 5000 inimest, neist Nõo koguduse „hingi“ (kogudusse
üle tulnud, koguduses ristitud, konfirmeeritud, laulatatud ja nende ristitud lapsed) on umbes 640.
Nõo kihelkonna kirikusse mittekuuluvate elanike suhtumine kristlikku usku on heatahtlik.
Aruandeaastal jätkasid tööd 2013. aasta jaanuaris aastateks 2013–2016 ametisse valitud koguduse
juhtorganid järgmises koosseisus:
Juhatus:
1. Madis Kanarbik (esimees)
2. Mart Jaanson
3. Raili Värno (sekretär)
Nõukogu:
1. Jaan Aruväli
2. Mart Jaanson
3. Madis Kanarbik
4. Heli Kruuse
5. Ingmar Laasimer
6. Laurits Leedjärv
7. Marju Liblik
8. Taime Põld
9. Rein Soidla
10. Silvia Veidenbaum
11. Raili Värno
Revident:
1. Rein Soidla
Sinodisaadikud ja nende asemikud:
1. Madis Kanarbik
2. Ingmar Laasimer
3. Laurits Leedjärv (asemik)
4. Jaan Aruväli (asemik)
Kuus nõukogu liiget üheteistkümnest on kõrgema haridusega. Aruandeaastal on kõik juhtorganite
liikmed aktiivselt koguduse töös osalenud. Üheskoos on ära on tehtud palju vajalikku (muusikatöö,
talgutöö, majandustegevus, diakoonia, lastetöö, 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
oma tööga väga hästi hakkama saanud. Ta on pakkunud palju häid ideid koguduseelu arendamiseks
ja aidanud paljud neist edukalt ellu viia. Juhatuse sekretär Raili Värno ja revident Rein Soidla
täidavad oma tööülesandeid suure pühendumusega.

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. Koguduseõpetaja Mart Jaanson on 49-aastane. Töö
Nõo koguduse vikaarina algas 2002. aasta sügisest, koguduse õpetajana alates
ametissekinnitamisest EELK Konsistooriumi poolt 7. oktoobril 2003.
Töökoormus koguduses on normaalne. Õp Jaanson on alates 2013. aasta kevadest EELK Valga
praostkonna abipraost ja praostkonna nõukogu liige. Alates aruandeaasta sügisest on ta ka EELK
jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni liige.
Kogudusetöö kõrvalt töötab õp Jaanson Tartu ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna
kultuuriteaduste ja kunstide instituudi kunstide osakonna muusika õppetoolis muusikateooria
lektorina (0,3 kohta). Aruandeaasta esimesel poolel töötas ta ka asendusõppejõuna Tartu ülikooli
usuteaduskonnas ja EELK Usuteaduse Instituudis. Õp Jaanson on Eesti Heliloojate Liidu, Eesti
Muusikateaduse Seltsi, Eesti Hümnoloogia Seltsi ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liige, tegutseb
ka helilooja ja muusikakriitikuna.
Aruandeaastal õp Jaanson ametireisidel ei käinud, kui mitte arvestada puhkusereisi ajal Kanadas 30.
augustil peetud jutlusi jumalateenistustel Toronto Peetri kirikus ja Ehatares. Samuti osales õp
Jaanson EELK vaimulike konverentsil 20.–21. jaanuaril Roostal ja EELK kirikumuusikute
konverentsil 22.–23. oktoobril Rakveres.
Õp Jaanson on abielus Eda Jaansoniga, peres on 14-aastane tütar Epp Katariina. Elamistingimused
Tähtvere vallas Märja alevikus aadressil Keskuse 13-13 on head.
Õp Jaanson omas aruandeaastal EV perekonnaseisuametniku õigusi.
2. Koguduses oli aruandeaastal kolm organisti
2.1. Organist Agnes Laasimer on 65-aastane. Ta kuulub EELK Nõo kogudusse. Ta on orelit õppinud
Hugo Lepnurme juures. Nõo koguduses on ta kirikumuusikuna töötanud alates 1971. aastast.
Aruandeaastal mängis Agnes Laasimer 17 jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli
tarvis orelimuusikat. Ta laulab koguduse segakooris. Endise teeneka koorijuhina asendab ta vahel
põhikoorijuhti. Väljaspool kogudust töötab ta Tartu ülikooli mikrobioloogia osakonna
vanemlaborandina. Elab Nõo alevikus. Kutsekategooria puudub. Osaleb regulaaselt EELK
koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK töös. Aruandeaasta kevadeni asendas ta EELK Tartu
Peetri koguduse segakoori dirigenti. Aruandeaastal kirikumuusika alasel täiendkoolitusel osalenud
pole.
2.2. Organist Margit Keeman on 47-aastane. Ta kuulub EELK Tartu Maarja kogudusse. Nõo
koguduses on ta töötanud alates 2005. aastast. Aruandeaastal mängis Margit Keeman 19
jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli tarvis orelimuusikat. Ta elab Nõo vallas
Voika külas ja töötab Nõo muusikakoolis klaveriõpetajana. Aruandeaastal lõpetas ta diplomiga
õpingud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias rahvusliku metallitöö erialal. Kirikumuusiku
kutsekategooria puudub. Aruandeaastal kirikumuusika alasel täiendkoolitusel osalenud pole.
2.3. Organist Katre Kruuse on 30-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 22 jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli
tarvis orelimuusikat. Laulab koguduse segakooris ja esineb ka sopranisolistina. Töötab Nõo
lasteaias Krõll rühmaõpetajana. Aruandeaastal osales Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
muusikateraapia täiendkoolitusel ning õppis Tallinna ülikooli muusikapedagoogika magistriõppes.
Aruandeaastal kirikumuusika alasel täiendkoolitusel osalenud pole.
2.4. Organist Ragne Meier on 29-aastane. Ta kuulub EELK Urvaste kogudusse. Ragne Meier

alustas kõrvuti koguduse segakoori juhtimisega koguduse organisti tegevust alles aruandeaastal.
Elab Nõo alevikus. Kutsekategooriat ei oma. Aruandeaastal mängis Ragne Meier 9
jumalateenistusel ja umbes neljandikul talitustest, kus oli tarvis orelimuusikat. Töötab Nõo
laulustuudio juhendajana. Õpib Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikapedagoogika
erialal. Aruandeaastal osales EELK kirikumuusikute konverentsil 23.–24. oktoobril Rakveres.
3. Koguduse palgaline kirikuteenija Toivo Saal on 57-aastane. Koguduses on ta töötanud alates
1996. aastast. Toivo Saal töötab osalise koormusega.
4. Vabatahtlikud töötegijad
4.1. Koguduse nõukogu liige ja juhatuse esimees Madis Kanarbik on alates 2005. aastast, seega
kolmandat valimisperioodi järjest koguduse juhatuse esimees. Tema käes on ka koguduse kassa.
4.2. Koguduse nõukogu ja juhatuse liige Raili Värno töötab koguduse juhatuse sekretärina. Ta
levitab 4 korda aastas ilmuvat koguduse sõnumilehte Rahutegija.
4.3. Koguduse nõukogu liige Silvia Veidenbaum hoolitseb kirikukorjanduse ning jumalateenistusel
osalejate ja armulaualiste ülesmärkimise eest.
4.4. Koguduse nõukogu liige Taime Põld viib Nõo alevikus ja Nõo koguduse kuulutuspunktides läbi
vestlustunde kristlikust kirjandusest.
4.5. Koguduse nõukogu liige Marju Liblik viib oma kodus Luke külas (Tamsa tee 4-5) läbi
pühapäevakoolitunde. Aruandeaastal korraldas ta koguduse õpetaja osavõtul piiblitunde Nõo
hooldekodus ja Luke raamatukogus ning aitas Luke küla abivajajaid.
4.6. Koguduseliige Eva Keernik töötab koguduse raamatupidajana.
4.7. Koguduseliige Kalju Õllek korraldab oma kodus Konguta vallas Külaaseme külas koguduse
õpetaja osavõtul piiblitunde ja jumalateenistusi ning esineb koguduse jumalateenistusel
laulusolistina.
4.8. Koguduseliige Liidia Aruväli aitab kaasa koguduse kohvilaudade ettevalmistamisel, hoolitseb
kihelkonna abivajajate eest ja lööb kaasa kõigil talgutöödel.
4.9. Koguduse nõukogu liige Heli Kruuse töötab koguduse segakoori direktorina ja avab vajadusel
kirikuuksi koguduse külalistele.
4.10. Koguduseliige Imbi Tanilsoo viib Nõo noortekeskuses läbi pühapäevakoolitunde, korraldab
oma kodukülas Lagujal suviseid lastelaagreid ning osaleb koos koguduse noortega EELK suvistel
noortepäevadel.
4.11. Koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli on esimene abiline igas talgutöös.
4.12. EELK Urvaste koguduse liige Ragne Meier juhatab koguduse segakoori.
4.13. EELK Tallinna Peeteli koguduse liige Margus Liiv juhendab Nõo kiriku meesansamblit.
4.14. Koguduse nõukogu liige Laurits Leedjärv esindab kogudust Nõo vallavolikogus.
4.15. Koguduseliige ja Nõgiaru raamatukogu juhataja Sigrid Piiri viib Nõgiaru raamatukogus
koguduse õpetaja osavõtul kord kuus läbi piiblitunde.
4.16. Koguduseliige Anne Saal koordineerib koguduse õpetaja osavõtul Meeri Seltsimajas
toimuvaid piibli- ja laulutunde.
4.17. Koguduseliige Malle Roomet aitab korraldada Meeri seltsimaja ja koguduse vahelisi
ühisüritusi.
4.18. Koguduseliige Toivo Põld aitab igal võimalusel kaasa talgutöödes.
4.19. Koguduseliige Jaan Pau on alates 1974. aastast hoolitsenud selle eest, et kirikus oleksid
advendi- ja jõuluajal jõulukuused.
4.20. Koguduse nõukogu liige Ingmar Laasimer on Nõo kiriku meesansambli noodikoguhoidja ning
abistab koguduse õpetajat erinevates töödes.
4.21. Koguduse nõukogu liige Rein Soidla revideerib koguduse raamatupidamist ja aitab kaasa
talgutöödel.
4.22. Koguduseliige Anne-Ly Juhkam aitab kaasa õp Martin Lipu haua korrastamisele Nõo
kalmistul.
4.23. Koguduseliige Veiko Klassen aitab taotleda kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks vajalike

vahendeid, võttes ehitusspetsialistina erinevatelt asutustelt hinnapakkumisi.
4.24. EELK Tallinna Jaani koguduse liige Maarja Paul aitab, lisaks Nõo koguduse liikmeile, tihti
kaasa kirikuuste lahtihoidmisel suvise „Teeliste kiriku“ projekti raames.
Ka muu vajalik töö koguduses 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 vastavalt „Kiriku laulu- ja palveraamatus“ ja „E.E.L.K. agendas“
antud korrale. Lektsioonide ja jutlusetekstide valikul lähtuti „Eesti kiriku kalendris“ antust.
Aruandeaastal toimunud perejumalateenistustel pidas koguduse õpetaja jutluse puldist, asudes enam
koguduse keskel ning laulis koos kogudusega lisaks koraalidele mõned ühislaulud, vahel saates neid
kitarril.
Aruandeaasta 24. veebruaril, Iseseisvuspäeval toimus kirikus oikumeeniline palvus, millest võtsid
osa ka EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse preester Orenti Kampus ja EAÕK diakon Toomas
Erikson.
Aruandeaasta augustis toimus koguduses traditsiooniline kuulutusnädal, mille raames nädala sees
toimuvatel õhtujumalateenistustel jutlustasid teiste koguduste vaimulikud ja toimusid kontserdid.
Kuulutusnädala raames 10. augustil toimunud koguduse nimepäeva jumalateenistusel jutlustas
EELK Tartu praostkonna praost Ants Tooming.
Aruandeaastal toimusid kirikus regulaarselt kord kuus Taizé-palvused, mille viis läbi õp Mart
Jaanson.
Pühapäevaste ja pühade jumalateenistuste ettevalmistamisel ning läbiviimisel osalesid ilmikud vaid
muusikalises osas, kui mitte arvestada kirikuteenija Toivo Saali eel- ja järeltööd (kiriku koristamine,
laulunumbrite nähtavaks tegemine, küünalde süütamine, kellalöömine jms) ning nn kirikukohvi
korraldamist koguduse vabatahtlike poolt. Vahel aitavad Toivo Saali kellalöömisel ka teised
koguduseliikmed. Jumalateenistuse keskmine pikkus on 70 minutit, jutluse keskmine pikkus 10
minutit.
2. Jumalateenistustest võttis aruandeaastal osa keskmiselt 20,5 inimest, minimaalselt 5 ja
maksimaalselt 250. Seega on jumalateenistusest osavõtjate arv võrreldes 2014. aastaga kahanenud.
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 (leeri- ja kuldleeripüha, lõikustänupüha, surnutepüha, advendipühapäevad jne).
Keskmiselt võtab armulauast osa 12,7 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 46 jumalateenistust (sh piiblitunnid).
Jumalateenistused on toimunud Nõo kalmistul, Nõo hooldekodus, Külaaseme külas; piiblitunnid
Külaaseme külas, Nõgiaru raamatukogus, Meeri seltsimajas, Nõo hooldekodus ja Luke

raamatukogus.
5. Jumalateenistuste muusikaline osa on olnud mitmekesine: orelimäng, koori-, ansambli- ja
soololaul saatega ning saateta, mäng erinevatel muusikainstrumentidel (klaver, kitarr, viiul, tšello,
flööt, löökpillid, süntesaator, surnuaiapühal puhkpilliansambel jne). Orelimängu tase on hea. Mõnel
korral on jumalateenistustel mänginud külalisorganistid Tartust ja Viljandist.
IV. Kiriklike talituste analüüs
Üldiseloomustus. Muutused talituste arvus, korras. Põhjused.
Võrreldes 2014. aastaga tehti aruandeaastal rohkem kodu-/haiglakülastusi (26 vs 19) ja jagati ühe
võrra rohkem kodust/haigla armulauda (12 vs 11 inimesele). Ristimisi oli aruandeaastal vähem kui
2014. aastal: 7 vs 10. Ka konfirmeeritute arv oli võrreldes 2014. aastaga väiksem: 6 vs 7. Samuti
vähenes võrreldes 2014. aastaga ka koguduses läbi viidud laulatuste arv: 1 vs 2. Aruandeaasta ainus
laulatus viidi läbi koos abielu registreerimisega õp Jaansoni poolt kirikus. Võrreldes 2014. aastaga
kasvas veidi matuste arv: 30 vs 27. Kõik maetavad polnud seotud Nõo kogudusega, nt pidas õp
Jaanson mitu matust ka Elva matusebüroo „otsetellimusel“ Elvas, aga ka teistel Tartumaa
kalmistutel, samuti Tartu krematooriumis. Muudest talitustest toimus aruandeaastal üks
õnnistamine: õp Jaanson õnnistas aruandeaasta 1. oktoobril Nõo muusikakooli vastvalminud hoone.
Ükski eeltoodud muutustest pole drastiline ja seetõttu pole nende põhjusi otsida otstarbekas.
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.
Nõo koguduses tegutses aruandeaastal kolm muusikakollektiivi.
1. Segakoor, mille põhituumik koosnes aruandeaastal üheteistkümnest lauljast ja dirigendist. Siiski
saadi olulisemail esinemistel abi tuttavailt lauljailt väljaspoolt koori. Koor tegutses regulaarselt
jaanuarist juunini ja septembrist detsembrini, aruandeaastal seoses EELK kirikupäeva ja vaimuliku
laulupeoga ka juulis. Koori juhatab alates 2011. aasta algusest Ragne Meier. Koori direktor on
koguduse nõukogu liige Heli Kruuse. Proovid toimusid keskmiselt kord nädalas Nõo
päevakeskuses. Segakoori esinemised aruandeaastal olid järgmised: 24.02.16 Eesti Vabariigi
aastapäeva oikumeenilisel palvusel kirikus; 05.04.15 I ülestõusmispüha jumalateenistusel kirikus;
24.05.15 I nelipüha ja leeripüha jumalateenistusel kirikus; 27.06.15 koos EELK Tartu Peetri
koguduse segakooriga Kaarepere kalmistu surnuaiapühal; 04.07.15 EELK vaimulikul laulupeol
Tartu lauluväljakul; 11.10.15 lõikustänupüha jumalateenistusel kirikus; 22.11.15 surnutepüha
jumalateenistusel kirikus; 28.11.15 EELK Tartu ja Valga praostkonna advendikontserdil Tartu Peetri
kirikus; 24.12.15 jõuluõhtu jumalateenistusel kirikus (koos Nõo laulustuudio lastega).
2. Nõo kiriku meesansambel, milles aruandeaastal osales 8 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. Nõo kiriku meesansambli esinemised aruandeaastal olid
järgmised: 01.01.15 kontserdil Põlva hooldekodus; 17.04.15 ansambli 25. sünnipäeva kontserdil
Nõo kirikus (koos koguduse laste projektansambliga); 10.05.15 kontsertjumalateenistusel Tallinna
Peeteli kirikus ja Harkujärve kirikus; Kirikute Ööl 29.05.15 kirikus; 30.05.15 jumalateenistusel
Mõisaküla kirikus; 03.06.15 Eesti lipu 131. aastapäevale ning Eduard Tubina ja Eduard Oja 110.
sünniaastapäevale pühendatud kontserdil Nõo kirikus; 13.06.15 Aleksander Lätte ja Gustav WulffÕie mälestuskivi avamisel Puhja kirikus; 19.06.15 Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpuaktusel TÜ
aulas; 11.08.15 kuulutusnädala jumalateenistusel; 16.08.15 Hans Wühneri päeval Keeri külas;
20.09.15 Helme Issanda Ihu kiriku hävimise 275. aastapäeva palvusel kiriku varemetes; 09.10.15
kontserdil Tartu Liiva tänava hooldekodus; 18.10.15 Hõimurahvaste palvenädala
lõpujumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus; 14.11.15 ansambli CD „Kiida nüüd Issandat, minu

süda“ esitluskontserdil Vormsi kirikus; 11.12.15 advendikontserdil Tähtvere Päevakeskuses Tartus;
11.12.15 kontserdil „Valgus koidab, valgus paistab“ kirikus; 20.12.15 advendikontserdil Meeri
seltsimajas (koos sopran Katre Kruusega); 25.12.15 I jõulupüha jumalateenistusel kirikus (koos
sopran Katre Kruusega); 25.12.15 jõulupalvusel Nõo hooldekodus (koos sopran Katre Kruusega);
31.12.15 vana-aastaõhtu jumalateenistusel kirikus.
3. Meeri seltsimaja naisansambel Elurõõm, mille kümnekonnast liikmest suurem osa kuulub EELK
Nõo kogudusse. Ansamblit juhendas ja saatis klaveril koguduse õpetaja Mart Jaanson. Proovid
toimusid läbi aasta keskmiselt kaks korda kuus Meeri seltsimajas. Meeri seltsimaja naisansambli
Elurõõm esinemised aruandeaastal olid järgmised: 05.06.15 Elva hooldekodus; 16.08.15 Hans
Wühneri päeval Keeri külas.
Nõo kiriku suur firma Walcker orel (1890) on mängukorras, kuid vajab remonti (puudub 151 vilet).
Orelimeister aruandeaastal nimetatud orelit hooldamas ei käinud, sest suuremaid vigu ei täheldatud.
2005. aastal renoveeritud positiivorel Müllverstedt (1903), mis asub kiriku kooriruumis, on
rahuldavas mängukorras.
Lisaks ülaltooduile tegid aruandeaastal Nõo kirikus muusikat järgmised solistid, ansamblid ja
koorid: 09.05.15 esinesid kontserdiga „Meie elu“ Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
muusikaosakonna üliõpilased; koguduseliige bariton Kalju Õllek laulis II nelipüha
jumalateenistusel 25.05.15 ja jumalateenistusel 26.07.15; 29.05.15 Kirikute Ööl esinesid lisaks Nõo
kiriku meesansamblile Mia-Maria Lorenz, Katre Kruuse ja Kalju Õllek lauluga ning viiulipedagoog
Kristel Eeroja-Põldoja õpilased; 03.06.15 esinesid Eesti lipu 131. aastapäevale ning Eduard Tubina
ja Eduard Oja 110. sünniaastapäevale pühendatud kontserdil lisaks Nõo kiriku meesansamblile ka
solisid H. Elleri nim Tartu muusikakoolist, teatrist Vanemuine jm; koguduse nimepäeva
jumalateenistusel 10.08.15 laulis Elva naiskoor Kaja; koguduse kuulutusnädala raames esinesid
12.08.15 kavaga „Kui süda laulab“ sopran Eve Vahter ja pianist Jorma Toots, 14.08.15 Tartu
ansambel Servimus Dominum ning 15.08.15 gospellaulja Margit Prantsus; 14.12.15 toimus Nõo
koolide jõulukontsert; jõuluõhtu jumalateenistusel 24.12.15 esinesid Nõo laulustuudio laululapsed
ja Nõo muusikakooli õplased (klaveril Veli Lahtmets).
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 19 korral. Need külaskäigud on sündinud peamiselt seoses
sünnipäevadega ja matustega, aga ka koguduse sõnumilehe Rahutegija kättetoimetamisega
koguduseliikmeile. Mõned inimesed on soovinud kodust armulauda, teistele on õp Jaanson seda
pakkunud ja nad on selle vastu võtnud. Kodude külastamisel erilisi probleeme esile tuua ei oska.
Kõik külastatavad olid vaimuliku külaskäigu üle rõõmsad või vähemalt rahul.
2. Õp Jaanson tegi aruandeaastal haigla- või hooldekodukülastusi hingehoidlikul ja/või armulaua
jagamise eesmärgil 7 korda. Aruandeaastal esines Nõo kiriku meesansambel kahes hooldekodus ja
ühes päevakeskuses.
Tänu Luke külas elavale koguduse nõukogu liikmele Marju Liblikule on Nõo hooldekodus tekkinud
piibliring, mida aitab käigus hoida koguduseliikmest Nõo hooldekodu elanik Aita Rossi. Seetõttu on
Nõo hooldekodus peetud aruandeaastal regulaarselt kord kuus piibli- ja palvetunde, millest on osa
võtnud keskmiselt 10 inimest. Hooldekodu külastamisega seoses probleeme esile tuua ei oska: nii
külastatavad kui personal on suhtunud vaimuliku külaskäiku mõistvalt.
3. Aktiivne koostöö Nõo valla sotsiaalabiosakonnaga puudub, kuid suhted selle institutsiooniga on
igati sõbralikud.

4. Aruandeaastal on koguduse vabatahtlik Liidia Aruväli koos sõbrannaga Soomest jaganud
abivajajaile riide- ja toiduabi. Humanitaarabi ladustamiseks puuduvad kogudusel ruumid. Teataval
määral on kogudus humanitaarabi jagamisega Luke külas seotud tänu koguduse nõukogu liikmele
Marju Liblikule, kes aitab sel alal kaasa Luke külakeskuses.
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 taaskäivitunud pühapäevakoolitöö Nõo koguduses.
Pühapäevakoolirühmi oli kaks: Nõo noortekeskuses Nõo alevikus ja koguduseliige Marju Libliku
kodus Nõo alevikust 4 km kaugusel asuvas Luke külas. Nõo noortekeskuses toimusid tunnid
jaanuarist juunini ja oktoobrist detsembrini keskmiselt iga nädal Imbi Tanilsoo juhendamisel. Luke
külas toimusid tunnid samal perioodil, kuid keskmiselt üle nädala. Neid viisid läbi Marju Liblik,
teda abistas vahel õp Mart Jaanson. Marju Liblik on oma kodu pühapäevakoolilastele avatuna
hoidnud ka väljaspool tunde, ära on tehtud palju toredat käsitööd.
Imbi Tanilsoo on kogenud pedagoog, kes ka aruandeaastal töötas Peedu era-algkoolis. Viimased 16
aastat on ta juhendanud pühapäevakoolirühma oma kodukohas Laguja külas. Alla 10 aasta on Imbi
Tanilsoo teinud pühapäevakoolitööd ka teistes EELK Valga praostkonna kogudustes. Ta osaleb igal
aastal vähemalt ühel pühapäevakooliõpetajate täienduskursusel. Aruandeaasta sügisel liitus ta
EELK noorte piibli- ja misjonikursusega.
Marju Liblik ei oma pühapäevakooliõpetaja väljaõpet, kuid 9 pühapäevakooliaasta jooksul on ta
omandanud palju kogemusi ning suudab tunde edukalt läbi viia ka iseseisvalt. Kui vähegi võimalik
püüab ta koguda pühapäevakoolitöö jaoks head nõu ja sobivaid materjale.
Aruandeaastal, nagu ka juba varem, toetas koguduse pühapäevakooli materiaalselt Soome
misjoniselts Kylväjä.
Kokku osales aruandeaastal koguduse kahes pühapäevakoolirühmas 28 last, vähem kui 2014. aastal
(36 last). 12 last esindas kogudust 14.07.–16.07.15 Soontagal toimunud Valga praostkonna
lastelaagris. 07.–09.08.15 Imbi Tanilsoo korraldatud lastelaagrist Laguja koolimajas võttis Nõo
kogudusest osa 3 last. 09.08.15 esinesid Laguja laagri lapsed lauluga Nõo kirikus jumalateenistusel.
18.12.15 pidasid pühapäevakoolilapsed kirikus oma jõulupidu.
2. Aruandeaastal korraldas kogudus kaks korralist leerikursust: kevadel ja sügisel. Mõlemal
kursusel osales 3 inimest. Üks sügisleeris osaleja, kes elab Tallinnas, läbis leerikursuse kirjalike
tööde abil. Leeritunde peeti kokku 44 ja need toimusid järgmise üldkava alusel: Piibel, katekismus,
kirik ja kogudus, kiriku ajalugu ja konfessioonid. Kuuest konfirmeeritust kolm on peale leeripüha
osalenud vähemalt ühel jumalateenistusel, üks konfirmeeritu käib kirikus tihti. Kuuest
konfirmeeritust tegi aruandeaastal liikmeannetuse viis. Märkimisväärne sündmus oli aruandeaastal
19. juulil kirikus toimunud leeri mälestuspäeva jumalateenistus, millest võttis osa üks teemantleerija mitu hõbeleerilast, samuti palju neid, kelle leeriõnnistamisest möödus aruandeaastal 10 aastat.
3. Aruandeaastal pole koguduses toimunud regulaarset noortetööd vanusegrupile 16–25 eluaastat.
Nimetatud vanuses noorte osalus koguduse tegevuses pole olnud märkimisväärne, siiski väärib esile
tõstmist 23-aastase Bert-Ove Laasimeri ja 20-aastase Erik Leedjärve osalemine Nõo kiriku
meesansambli töös kõrvuti endast palju vanemate meestega.
Tuleb ka märkida, et 06.–08.02.15 Põltsamaal toimunud kirikunoorte talvepäevadel viibis koos õp
Jaansoniga 5 koguduse noort, 09.–12.07.15 toimunud kirikunoorte festivalil Jäpe aga koos
pühapäevakooliõpetaja Imbi Tanilsooga 2 noort. Kõik kõnealused noored on aga veel teismelised.

Seega jääb loota, et viimastel aastatel koguduses üsna hästi toimiv pühapäevakoolitöö kannab head
vilja ka edasiseks noortetööks.
4. Koguduse suhted Nõo Põhikooliga on väga head, kuna selle liikmeskonda kuuluvad paljud
koguduse pühapäevakoolilapsed. Väga head on suhted ka Nõo Reaalgümnaasiumi juhtkonnaga,
siiski pole olnud tihedamaid kokkupuuteid gümnaasiuminoortega. Usu- ega religiooniõpetust Nõo
Põhikoolis ega Nõo Reaalgümnaasiumis õppida ei saa.
Siiski tuleb mainida, et 18.05.15 käisid kirikuhoone ja kiriku õpetusega tutvumas gümnaasiumi 11.
klassi õpilased koos õpetajaga. 15.10.15 käisid samal otstarbel kirikus Tartu Mart Reiniku
Gümnaasiumi 8. klasside õpilased. 03.06.15 osales terve Nõo põhikooli pere ja palju
gümnaasiumiõpilasi Eesti lipu 131. sünnipäeva ning heliloojate Eduard Tubina ja Eduard Oja 110.
sünniaastapäeva tähistamisel kirikuaias ja kirikus. 14.12.15 toimus kirikus juba traditsiooniks
saanud Nõo koolide jõulukontsert.
Aruandeaastal kogudus Nõo valla nelja lasteaiaga otseselt ei suhelnud, kuid kaudne seos siiski oli:
Luke lasteaias töötab koguduse nõukogu liige ja Luke kristliku töö organisaator Marju Liblik, Nõo
lasteaias Krõll töötab rühmaõpetajana organist Katre Kruuse, kaks Nõgiaru lasteaia töötajat osales
24.11.15 Nõgiaru piibliringi 15. aastapäeva tähistamisel.
5. Aruandeaasta jaanuarist juunini ja septembrist detsembrini käis Nõo koguduses koos kuus
piibliringi. Neist viis – Nõgiaru raamatukogus, Meeri Seltsimajas, Külaaseme külas, Luke
raamatukogus ja Nõo hooldekodus – tegutsesid regulaarselt kord kuus ja neid viis läbi koguduse
õpetaja Mart Jaanson. Nõo kiriku käärkambris koos käiv raamaturing kogunes aruandeaastal
tavalisest väiksema regulaarsusega, tunnid viis läbi koguduse nõukogu liige Taime Põld.
Osadusgruppidest võttis osa keskmiselt 6 inimest. Lisaks piibltundidele toimus Külaaseme külas ka
kaks armulauaga jumalateenistust: juunis ja detsembris. 19.11.15 tähistati pidulikult 15 aasta
möödumist koordineeritud kristliku töö algusest Luke külas. 24.11.15 tähistati sarnast sündmust ka
Nõgiaru raamatukogus.
Piibltundide teemad lähtusid enamasti Piiblist – toimus kas arutelu konkreetsete kirjakohtade alusel
või mõne teema avamine Piibli valguses. Mõned piiblitundide teemad olid seotud ka kirikuaastaga
või ajakirjanduse kaudu aktuaalseks muutunud religioonialaste teemadega. Taime Põllu
raamatutunnid keskendusid aga kristliku kirjanduse tutvustamisele.
6. Aruandeaastal koguduse töötajad spetsiaalsel kooltuspäeval osalenud pole. Siiski võeti osa nii
muusika- kui ka lastetöö teemalisest koosolekutest praostkonna tasandil.
7. Aruandeaastal pole toimunud täiendkoolitust koguduse liikmeile.
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. Ajalehte Eesti Kirik soovitati tellima hakata ka Nõo hooldekodul ja seda soovitust
on ka kuulda võetud. Misjonitööna võib võtta ka koguduse muusikakollektiivide esinemisi ja
regulaarset pühapäevakoolitööd Nõo kihelkonnas. Koguduse õpetaja Mart Jaanson ja juhatuse
esimees Madis Kanarbik võtsid aruandeaastal sõna Nõo Valla Lehes: ilmusid jutlused ülestõusmisja jõulupühadeks ning kirjutised seoses suviste remonditöödega kirikus. Peamiseks
misjonitöövormiks oli siiski nö „varjatud misjon“: kogu Nõo valla elanikkonda puudutavad
kultuuriprojektid (Iseseisvuspäeva tähistamine jumalateenistusega 24.02.15, Martin Lipu päeva
tähistamine jumalateenistusega 19.04.15, Eesti lipu 131. aastapäeva tähistamine kirikuaias ja kirikus
03.06.15, Hans Wühneri päeva tähistamine jumalateenistusega kirikus ja rahvapeoga Keeri külas
16.08.15, kirikukontserdid, kirikuhoonesse veevärgi rajamine ja kirikuhoone elektrisüsteemi
uuendamine aurandeaasta suvel, koguduse ürituste igakuine reklaam Nõo Valla Lehes, osalemise
aktsioonis „Teeliste kirikud“ jne). Eraldi misjonitoimkonda koguduses pole, kogudusest väljapoole
suunatud üritustest võtab osa kogu koguduse u 40-liikmeline tuumik. Eelnimetatud misjonivormi
tulemuseks saab lugeda ehk seda, et Nõo kihelkonna elanikkond suhtub kirikusse järjest

lugupidavamalt.
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.
Suhted kohaliku Nõo Valla Lehe toimetaja Kai Toomiga olid väga head, informatsioon koguduse
ürituste kohta ilmus lehes järjekindlalt iga kuu. Aruandeaasta igas kvartalis ilmus koguduse
sõnumileht Rahutegija, mida toimetas õp Jaanson ja küljendas Kai Toom. Lehte levitati aktiivselt –
nii käsiposti, tavaposti, e-posti kui ka Facebook'i teel –, püüdes seda toimetada eriti
koguduseliikmeile väljaspool Nõo Valla Lehe leviala. Koguduse sõnumileht 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 intervjuu enne kõiki tähtsamaid koguduse üritusi.
Sõbralikult suhtuvad koguduse tegemistesse ka ajalehtede Tartu Postimees ja Elva Postipoiss
reklaamitoimetajad, püüdes avaldada koguduseürituste reklaami võimalikult soodsa hinnaga.
Aruandeaasta 11. detsembril avanes esimene oma kodulehekülg Nõo koguduse ajaloos aadressiga
www.nookirik.ee. Selle on kujundanud kunstnik Markus Kasemaa.
Vaimuliku kirjanduse ja ajakirjanduse levitamine koguduses polnud aruandeaastal esiletõusev, siiski
toimis see tänu koguduse nõukogu liikme Taime Põllu tööle raamatutundide korraldamisel.
Kogudus tellib omal kulul Nõo, Luke ja Nõgiaru raamatukokku ajalehte Eesti Kirik.
Aruandeaastal jätkati ulatuslikku kirjastusprojekti, Martin Lipu (1854–1923) käsikirjalise
mälestusteraamatu „Minu elumälestused“ teise osa ette valmistamist kirjastamiseks (eestvedaja
koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik, toimetaja koguduseliige Mare 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 LõunaEestis ainulaadne kirikuhoone, mille seisukord on rahuldav. Aruandeaastal asuti senisest suuremas
mahus realiseerima Tartu restaureerimisfirma ARC Projekt poolt 2012. aastal esitatud kiriku ja
kõrvalhoone restaureerimise projekti. Koguduse eelarvest ja vabatahtlike annetuste toel rajati
aruandeaasta suvel kirikuhoonesse veevärk. Muinsuskaitseameti Pühakodade programmi toel aga
renoveeriti suures ulatuses kiriku elektrisüsteemi. 2016. aastal loodab kogudus teostada
eelnimetatud projektist vähemalt käärkambri restaureerimise osa. Osa vahendeid selleks on lubanud
anda Gustav-Adolf-Werki fond. Jätkub ka 2014. aasta advendiajal alanud annetuste kogumise
aktsioon kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks.
Kogudusel on u 20 ha maad, enamus sellest asub Nõo aleviku territooriumil. Umbes kolmandik
maast on välja renditud talupidajale, ülejäänud maa on OÜ Kiriku Varahaldus vahendusel
detaiplaneeringute 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 2319,68 eurot maamaksu. Siiski
õnnestus aruandeaastal võõrandada eelnimetatud elamukruntidest kaks ja nõnda vaatab kogudus
2016. majandusaastale lootusrikkamalt. 2014. aasta sügisel kogudusele ostetud mikrobussi
soetamiseks OÜ Kiriku Varahalduselt saadud võlg 6450 eurot tasuti aruandeaastal täielikult.
Kokkuvõttes tuleb koguduse majandustegevus aruandeaastal hinnata heaks, kuna kõik plaanitud
tööd said tehtud ja koguduse saldo seisuga 31.12.15 oli positiivne.
Koguduse õpetaja Mart Jaanson sai aruandeaastal töötasuks 1,7 miinimupalka. Lisaks sai õp
Jaanson kasutada koguduse ülalpeetavat ametiautot ja sai enda käsutusse osa talituste eest tehtud
annetusi. Kirikuvanem Toivo Saal sai kuus ligikaudu 0,3 miinimumpalka. Organistid Agnes

Laasimer, Margit Keeman, Katre Kruuse ning koorijuht ja organist Ragne Meier said tasu annetuste
korras. Pühapäevakooliõpetajate tööd toetab osaliselt Soome misjoniselts Kylväjä. Teised töötegijad
töötavad tasuta. Koguduse õpetaja ja kõigi teiste töötegijate majanduslik toimetulek on normaalne.
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. 09.03.15 külastas Nõo kirikut ja Nõo Reaalgümnaasiumi seoses EELK Valga praostkonna
sinodiga EELK peapiiskop Urmas Viilma. Samal kuupäeval ja põhjusel viibis Nõos ka EELK Valga
praostkonna praost Vallo Ehasalu. Praost on aruandeaastal isiklikult toimetanud kogudusse
vajalikke materjale ja saadetisi. Pärast sinodit Nõo Valla Lehes ilmunud kohaliku ajakirjaniku
usutluses andis peapiiskop koguduse tööle kiitva hinnangu. Nõo koguduse tööd on mitmes seoses
positiivselt esile tõstnud ka praost.
2. Riiklikest institutsioonidest inspekteeris aruandeaastal kogudust Muinsuskaitseamet, kuna
kirikuaias ja kirikus teostati restaureerimistöid.
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. Suhted kohaliku omavalitsusega, 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 2483
euroga, mida tuleb valla eelarvepoliitika kontekstis pidada märkimisväärseks vastutulekuks (tõsi,
osa sellest toetusest oli sihtotstarbeline eraldus ka valla huvides toimunud kirikukontserdiks).
Vallavanem on paaril korral osalenud kirikus toimuvail üritustel ja jumalateenistustel. Vallavolikogu
esimees pidas kõne 03.06.15 Eesti lipu 131. sünnipäeva tähistamisel kirikuaias.
2. Suhted ainsa konfessiooniga Nõos peale EELK, EAÕK Nõo Püha Kolmainu kogudusega on jälle
tärgnud. Eesti Vabariigi aastapäeva oikumeenilisest jumalateenistusest 24.02.15 võttis osa ka EAÕK
esindus: preester Orenti Kampus ja diakon Toomas Erikson.
3. Suhted praostkonna teiste koguduste ja keskusega olid aruandeaastal väga head. Eriti silmatorkav
oli lastetöö alane hea koostöö Otepää kogudusega ning kirikumuusika alane hea koostöö Puhja
kogudusega. Puhja koguduse liikmed osalesid aruandeaastal korduvalt Nõo kirikus toimunud Taizépalvustel ja vahel ka piiblitunnis Külaaseme külas. Nõo kogudus osales aruandeaastal ülepraostkondlikel üritustel (Valga ja Tartu praostkonna ühiskontsert Tartus 28.11.15, praostkonna
konverentsid jm). EELK Valga praostkonna keskus on Elva linn, kuna seal elab ja töötab praost
Vallo Ehasalu. Nõo kogudus asub Elvast 10 km kaugusel ja seetõttu on praostkonna keskusega
lihtne sidet pidada.
4. EELK allasutustest oli kogudusel aruandeaastal kõige tihedamad suhted OÜ Kiriku
Varahaldusega. Seoses aruandeaasta suvel toimunud EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeoga
ning Kirikumuusikute konverentsiga aruandeaasta oktoobris suheldi ka EELK Kirikumuusika
Liiduga. Nõo kiriku meesansamblit kutsutakse tihti esinema nii EELK teistesse kogudustesse kui ka
ilmalikesse organisatsioonidesse. 19.06.15 esines ansambel Tartu ülikooli usuteaduskonna
lõpuaktusel Tartu ülikooli aulas, 18.10.15 aga Eesti Piibliseltsi juhatuse esimehe Jaan Bärensoni
kutsel Hõimurahvaste palvenädala lõpujumalateenistusel Tallinna Jaani kirikus.
5. Kogudusel on alates 2013. aastast sõprussuhted Helsingi Lauttasaari kogudusega. Aruandeaasta
jaanuaris külastasid koguduse õpetaja Jaanson ja koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik
Helsingit ja kohtusid ühtlasi ka Lauttasaari koguduse õpetajatega. Lauttasaari koguduse õpetaja

Juha Rintamäki koos Helsingi Koguduste Liidu esindusega käis aga aruandeaasta maikuus Nõos.
Lauttasaari kogudus toetas aruandeaastal väikese korjandussummaga Nõo kiriku ja kõrvalhoone
restaureerimist. Siiski pole Nõo koguduse kui väikse maakoguduse suhted Lauttasaari koguduse kui
suure linnakogudusega nii aktiivsed kui Nõo pool sooviks.
Tihedat muusikaalast koostööd tehakse endiselt ka EELK Tartu Peetri kogudusega. Näiteks esinesid
27.06.15 mõlema koguduse segakoorid Kaareperes ühsekoos sealsel surnuaiapühal. Koguduse
lastetööd toetab Soome misjoniselts Kylväja, kelle esindajad käivad korra aastas ka Nõo koguduses
külas (aruandeaastal, tõsi, külaskäiku ei toimunud). Õp Jaansonil on isiklikud suhted ühe
Kurhessen-Waldecki piiskopkonna vaimulikuga Saksamaal ja mõne EELK Kanada praostkonna
vaimulikuga. Suhteid EELK Kanada praostkonna liikmetega uuendas õp Jaanson 18.08.–08.09.15
toimunud puhkusereisil Kanadasse.
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 annetajaliikmete arv on viimase 13 aasta jooksul üldiselt kasvanud (2002–108, 2003–
144, 2004–152, 2005–144, 2006–164, 2007–173, 2008–200, 2009–181, 2010–205) ja püsinud
alates 2011. aastast enam-vähem ühel tasemel (2011–204, 2012–200, 2013–189, 2014–202, 2015–
194). Viimatimainitud asjaolu näitab ehk koguduse tegevuses teatavat stabiilsust. Siiski tuleb julgelt
taotleda liikmeannetajate kasvu, sest Nõo kihelkonna territooriumil asuvad omavalitsused on
elupaigana atraktiivsed ja elanike arv kihelkonnas seetõttu ei kahane. Noori lisandub kogudusse
järjekindlalt, ehkki mitte palju. Tänu noorte lisandumisele pole viimastel aastatel kasvanud ka
koguduseliikmete keskmine vanus (keskmiselt 57 aastat). Koguduse sooline koosseis on jäänud
ligikaudu samaks: umbes 2/3 annetajaliikmeist on naised.
2. Koguduse liikmete vahekord kaasinimestega on hea. Kogudust ei peeta kogukonnas ammu enam
võõrkehaks. Selles osas lisab kindlust nt asjaolu, et Nõo vallavanem oli kindel otsuses lasta 2015.
aasta suvel valminud Nõo muusikakooli uus hoone kiriklikult õnnistada. Samuti lükkas ta kooli
õnnistamise 1. septembrilt 1. oktoobrile, kuna pidas tingimata vajalikuks, et õnnistamistalituse viib
läbi just Nõo koguduse vaimulik, kes viibis kooli piduliku avamise ajal 1. septembril puhkusel.
3. Liikmete vahekord teiste konfessioonide liikmetega on väga hea. Koguduses on aktiivseid
liikmeid, kes omavad tihedaid sidemeid teiste konfessioonidega, eriti 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 vaeseid peresid, on ka jõukamaid (eriti need, kelle liikmed töötavad Tartus või Elvas).
Kogudusetöös aktiivsemate liikmete peredes kuuluvad enamasti mõlemad abielupooled kogudusse.
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 väärivad esmalt märkimist suuremad remonttööd kirikuhoone juures: juulis-augustis
rajati veevärk ja augustist oktoobrini renoveeriti elektrisüsteemi. Veevärgi rajamise käigus toimusid
kirikuaias asuval keskaegsel kalmistul arheoloogilised uuringud, mille käigus leiti 17 luustikku või
luustiku fragmenti ning mõnigaid muid muinsusesemeid.
Lisaks jumalateenistuslikule elule võib aruandeaastal koguduse jaoks tähtsamateks üritusteks
pidada järgmisi:
1. Koguduse esmakordne osalemine projektis Kirikute Öö 29.05.15. Selle üritusega seoses
esinesid kirikus nii koguduse oma muusikud kui ka muusikutest sõbrad. Kirikut külastas sel
õhtul inimesi, kes kunagi varem polnud Nõo kirikusse sattunud.
2. 03.06.15 kirikuaias ja kirikus toimunud Eesti lipu 131. sünnipäeva tähistamine, millest
võtsid osa Nõo kooli ja Nõo vallavalitsuse liikmed, kokku u 300 inimest. Lipu sünnipäevaga
oli ühendatud Nõo jaoks oluliste heliloojate Eduard Tubina ja Eduard Oja 110.
sünniaastapäeva tähistamine kõrgetasemelise kontserdiga kirikus.
3. 19.07.15 kirikus toimunud leeri mälestuspäeva jumalateenistus, millest oli tulnud osa saama
palju viimase 60 aasta jooksul leeriõnnistuse saanud koguduseliikmeid.
4. Organiseeritud kristliku kuulutustöö 15. aastapäeva tähistamine 19.11.15 Luke külas ja
24.11.15 Nõgiaru külas.
5. Koguduse kodulehekülje www.nookirik.ee avamine 11.12.15.
Märkimisväärne oli aruandeaasta veebruaris ja märtsis kirikuhoone rõdukorrusel eksponeeritud
näitus, mis tutvustas lugupeetud vaimuliku õp dr Toomas Pauli 75 eluaastat.
Tasub nimetada ka aruandeaasta teist näitust: detsembris 2015 pandi kirikus üles Tartu kunstniku
Markus Kasemaa graafika näitus, mille avamine toimus juba 17. jaanuaril 2016.
Hästi õnnestus koguduse 2-päevane bussiekskursioon 28.–29.07.15 Mulgimaale, kus avastati
koguduse ajaloos tähtsat rolli mänginud õp Martin Lipu ja Hans Wühneriga seotud paiku.
Koguduseliikmete hulgas armastatud traditsiooniline kuulutusnädal koguduse nimepäeva,
lauritsapäeva paiku 10.–15.08.15 kulges seegi kord hästi. Kõik kuus kuulutusnädala üritust – kolm
jumalateenistust ja kolm kirikukontserti – olid omal kombel erilised, seda nii huvitavate külaliste
kui ka hea osaduse tõttu.
Tähtsaks ettevõtmiseks tuleb koguduse jaoks lugeda osalemist projektis „Teeliste Kirikud“. Juulis ja
augustis hoiti Nõo kiriku uksed lahti viis päeva nädalas.
Palju rõõmu tõi kirikulistele 24.12.15 toimunud jõuluõhtu jumalateenistuse muusikaline osa, kus
lisaks koguduse segakoorile esinesid ka Nõo laulustuudio laululapsed ja Nõo muusikakooli noored
muusikud. Klaveril saatis Veli Lahtmets.
Kõik aasta algul plaanitud ja traditsioonilised üritused leidsid aset.
Kokkuvõttes võiks Nõo koguduse aastat 2015 nimetada lootustandvaks. Seda just majanduslikus
mõttes, kuna märgatavalt nihkus edasi kogudusele armsa pühakoja restaureerimine!
Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja
30. jaanuar 2016
Lisa:
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse 2015. a statistiline aruanne (A- ja B-osa)

EELK Valga praostkond
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse
2015. a statistiline aruanne

A
1. 1.1.

Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti

74

korda

20,5

inimest

46

korda

584

Inimest

10
133

korda
korda

3

korda

13

korda

3411

inimest

7
6
1
1
30
12
1

inimest
inimest
paari
korral
inimest
inimesele
korda

26

korda

12

korda

28

last

90

tundi

2

õpetajat

22

last

Jumalateenistused vastavalt EELK kirikuseadustiku §-dele 23-29.

1.2.

Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa
Punkti 1.1. keskmine.

1.3.

Armulauaga jumalateenistusi peeti
Armulauaga jumalateenistus ehk missa.

1.4.

Armulauale võeti
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv.

1.5.
1.6.

Kirikukontserte peeti
Teenistusi peeti kokku
Kõikide jumalateenistuste, palvuste, piiblitundide arv.

1.6.1.

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

1.6.2.

keegi teine
Jumalateenistuse peab juhtiva liturgina.

1.7.

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

2. 2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Ristiti
Leeritati
Laulatati
Abielu registreeriti
Maeti
Kodust armulauda jagati
Muid talitusi peeti
Pühitsemised, õnnistamised, kihlused.

2.8.

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

2.9.

Palvusi vanglas, haiglas, hoolekandeasutuses jms.
Summeeritakse.

3. 3.1.1.

Lastetöös osales
Aruandeperioodil töös osalenud laste arv.

3.1.2.

Lastetunde peeti
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.

3.1.3.

Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas
Õpetajate arv

3.1.4.

Lastelaagri(te)s osales
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Noortetöös osales
Noortetööd juhendas
Noortetunde peeti

0
0
0

noort

44

tundi

0

inimest

36

inimest

6

muusikut

3

kollektiivi

120

tundi

51

inimest

3
0
0
640

korda
korda
korda
inimest

194

inimest

76

inimest

juhendajat

tundi

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.

3.3.1.

Leeriõpetust anti
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.

3.3.2.

Leerilaagri(te)s osales
Laagriks loetakse vähemalt kahepäevast.

3.4.1.

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

3.4.2.

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

3.4.3.

Muusikakollektiive oli
Muusikakollektiivid on koorid, ansamblid ja orkestrid.

3.4.4.

Kooriharjutusi peeti
Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.

3.5.

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

4. 4.1.
4.2.
4.3.
5. 5.1.

Nõukogu koosolekuid peeti
Täiskogu koosolekuid nõukogu ülesannetes peeti
Juhatuse koosolekuid peeti
Liikmeid kokku
Kõik kogudusse ristimise läbi vastuvõetud ning teistest EELK
kogudustest üle tulnud liikmed.

5.2.

Annetajaliikmeid oli kokku
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid.

5.3.

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

B
6. 6.1.

Rahaline saldo aruandeperioodi alguses

4986,38

€

56445,72

€

8747,61
3369,65

€
€

0

€

6642,14

€

0
0

€
€

881,06

€

Rahade seis koguduse kontodel pangas ja kassas aruandeaasta 1.
jaanuari seisuga.

7. 7.1.

Laekus kogudusele kokku
Aruandeaastal kogudusele tuludena laekunud summade kokkuvõte.

7.2.
7.3.

Liikmeannetustest laekus
Korjandustest laekus
Kõikidel jumalateenistustel korjandustega või muul viisil kogutud
annetuste kogusumma.

7.4.

Ametitalitustest laekus
Kõikide ametitalituste eest tehtud annetuste kogusumma.

7.5.

Kohalikult omavalitsuselt ja riigilt laekus
Kõikide omavalitsuste ja riigi poolt eraldatud toetuste kogusumma.
Sh määratlemata eesmärgiga tegevustoetus

7.6

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

7.7.

Tulu kinnisvarast

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

7.8.
7.9.

Kinnisvara müük
Sponsorite annetused

31017
0

€
€

0

€

5788,26
0
47783,06
8900
7200
3008,2
2319,68
14460,02

€
€
€
€
€
€
€
€

2361,98
150,26
303,85
0
0
0
796,83
398,41
131,3
8502,53
6450
13649,04

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Sihtotstarbelised ja muud toetused, mida on teinud firmad, eraisikud ja
teised (v.a välisannetused).

7.10.

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

7.11.
7.12.
8. 8.1.
8.2.

Muud tulud
Laenud
Kulutusi kokku
Töö- ja teenistustasud (bruto)
sh vaimulikele makstav teenistustasu (bruto)

8.3.
8.4.
8.5.

Riigimaksud töö- ja teenistustasudelt
Maamaks
Kulutused kinnisvarale
Kulud kogudusele kuuluva kinnisvara parendamiseks, haldamiseks, sh
kindlustus, kütmine, elekter jms aasta jooksul tehtud kulude
kogusumma.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
9. 9.1.

Kulutused transpordile
Kantselei kulud
Kulud lastetööle
Kulud noortetööle
Kulud diakooniatööle
Kulud muusikatööle
Kirikukassamaks
Solidaarsusmaks
Praostkonnakassamaks
Muid kulutusi
Laenude ja liisingute tagasimakseid koos intressidega
Rahaline saldo aruandeperioodi lõpus
Koguduse rahade seis pangas ja kassas aruandeaasta 31. detsembri
seisuga.

€

€

