
EELK NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KOGUDUSE SÕNALINE ARUANNE 2017.
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 185 liikmeannetajat, 1 võrra rohkem kui 2016. aastal, kuid 9 võrra
vähem kui 2015. aastal (194). Siiski tundub, et koguduse liikmeannetajate arv püsib stabiilsena,
kuna paljud koguduse üsna aktiivsed ja varem enamasti liikmeannetuse teinud liikmed unustasid
selle nüüd mingil põhjusel tegemata. Lisandus aga uusi annetajaid või siis tegid annetuse need
liikmed, kes seda kaua aega pole teinud.
Viimasel  19  aastal  liikmeannetuse  teinud  või  kogudusega  liitunud  elavate  koguduseliikmete
(31.12.17 seisuga 354) keskmine vanus on 57,5 aastat, seega pole see võrreldes 2016. aastaga
oluliselt tõusnud (2016. aastal 57,3). U 25% neist on kõrgema haridusega või seda omandamas. U
40% neist on pensionärid (65-aastased või vanemad). 174 inimest (49,2 %) 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 630.
Täpne  hingede  arv  selgub  loodetavasti  2018.  aasta  jooksul,  kuna  kogudus  on  liitunud
andmebaasiga Koguja ja alanud on koguduseliikmete täpne loendamine.
Nõo kihelkonna kirikusse mittekuuluvate elanike suhtumine kristlikku usku on heatahtlik. Seoses
2017. aastal lõppenud haldusreformiga,  mille tagajärjel Nõo vallal  õnnestus jääda iseseisvaks,
tundub olevat veelgi tõusnud kiriku tähtsus. See tunne tekkis seetõttu, et Nõo vallas valimised
võitnud valimisliit Vali Nõo kasutas oma reklaamikampaanias just Nõo kiriku fotot.
Aruandeaastal asusid ametisse koguduse täiskogu poolt aruandeaasta 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)

Võrreldes eelmise valimisperioodiga on koguduse nõukogus seega uus vaid üks liige – Marju
Graf.  Muutuseks  on  ka  see,  et  pärast  mitmeaastast  vaheaega  valis  koguduse  nõukogu  jälle
ametisse ka koguduse juhatuse aseesimehe.
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, 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.  Hr  Kanarbiku
silmapaistvamaks  saavutuseks  aruandeaastal  (koos  abikaasa  Marega)  oli  Martin  Lipu
mälestusteraamatu II osa valmimine ja esitlus. 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. Koguduseõpetaja Mart Jaanson on 51-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
aruandeaasta  17.  märtsist  EELK  Valga  praostkonna  praost.  Alates  2015.  aasta  sügisest  kuni
aruandeaasta sügiseni oli ta EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni liige, alates
2017. aasta kevadest on ta EELK lauluraamatukomisjoni liige.
Kuni  aruandeaasta  31.  augustini  töötas  õp  Jaanson  kogudusetöö  kõrvalt  Tartu  Ülikooli
humanitaarteaduste  ja  kunstide  valdkonna  kultuuriteaduste  ja  kunstide  instituudi  kunstide
osakonna muusika õppetoolis muusikateooria lektorina (0,3 kohta). Alates 1. septembrist on ta
Tartu  Ülikooli  kunstide  keskuse  mittekoosseisuline  õppejõud  (töösuhe  reguleeritakse
käsunduslepingute  alusel)  ja  tema põhitöökohaks  on EELK. Õp Jaanson on Eesti  Heliloojate
Liidu, Eesti Muusikateaduse Seltsi, Eesti Hümnoloogia Seltsi ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu
liige, tegutseb ka helilooja ja muusikateadlasena.
Aruandeaastal  õp  Jaanson  ametireisidel  ei  käinud,  kui  mitte  arvestada  osalemist  EELK
Stockholmi  koguduse  75.  aastapäeva  tähistamisel  Stockholmis  Nõo  kiriku  meesansambli
koosseisus 7.–8. oktoobril 2017.
Õp  Jaanson  on  abielus  Eda  Jaansoniga,  peres  on  16-aastane  tütar  Epp  Katariina.  Alates
aruandeaasta  septembrist  kuni  2018.  aasta  juunini  elab  Jaansonite  perekonnas  ka  YFU
vahetusõpilane,  tütarlaps  Tai  Kuningriigist.  Elamistingimused  Tähtvere  vallas  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 67-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.  Väljaspool  kogudust
töötab  ta  Tartu  ülikooli  mikrobioloogia  osakonna  vanemlaborandina.  Elab  Nõo  alevikus.
Kutsekategooria puudub. Osaleb regulaaselt EELK koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK
töös. Aruandeaastal kirikumuusika alasel täiendkoolitusel osalenud pole.
2.2. Organist  Margit  Keeman on  49-aastane. Ta kuulub EELK Tartu Maarja kogudusse.  Nõo
koguduses  on  ta  töötanud  alates  2005.  aastast.  Aruandeaastal  mängis  Margit  Keeman 16
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 kirikumuusika alasel täiendkoolitusel osalenud pole.
2.3. Organist Katre Kruuse on 32-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.  Aruandeaasta
lõpuni  töötas  Vara  põhikooli  muusikaõpetajana  (0,5).  Aruandeaasta  kevadel  sooritas  Eesti
Pereteraapia  Ühingu  algkursuse  ja  sügisel  asus  õppima  EELK  Usuteaduse  Instituudi
kirikumuusika täiendkoolituse C-kategooria õppesse.
2.4. Organist Ragne Meier on 31-aastane. Ta kuulub EELK Urvaste kogudusse. Ragne Meier
alustas  kõrvuti  koguduse  segakoori  juhtimisega  koguduse  organisti  tegevust  2015.  aastal.
Aruandeaastal kolis perega Nõo alevikust Vissi külla. Kutsekategooriat ei oma. Aruandeaastal
mängis  Ragne  Meier  11  jumalateenistusel  ja  umbes  neljandikul  talitustest,  kus  oli  tarvis
orelimuusikat. Aruandeaasta esimesel poolel töötas Ragne Meier Nõo laulustuudio juhendajana,
samal ajal ka osakoormusega Tõravere lasteaia Tõruke õpetajana. Alates aruandeaasta sügisest
töötab  ta  Tõravere  lasteaias  täiskoormusega  muusika-  ja  rühmaõpetajana  ning  lisaks  ka
osakoormusega  Nõgiaru  lasteaias  muusikaõpetajana.  Aruandeaastal  tegi  ta  läbi
eelkoolipedagoogika kursuse (160 tundi) ja osales mitmel muusikaõpetaja-koolitusel.

3. Koguduse palgaline kirikuteenija Toivo Saal on 59-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
neljandat valimisperioodi järjest koguduse juhatuse esimees. Tema käes on ka koguduse kassa.
4.2.  Koguduse  nõukogu  ja  juhatuse  liige  Raili  Värno  töötab  valimisperioodil  2017–2020
koguduse juhatuse aseesimehena, täites ühtlasi endiselt ka sekretäri ülesandeid. Ta levitab neli
korda aastas ilmuvat koguduse sõnumilehte Rahutegija.
4.3.  Koguduseliige  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, samuti organiseerib Lõna-Eestis rahvusvahelist naiste
palvepäeva, mis aruandeaastal toimus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus.
4.5. Koguduse nõukogu liige Marju Liblik viis aruandeaasta esimesel poolel oma kodus Luke
külas  (Tamsa  tee  4-5)  läbi  pühapäevakoolitunde  ning  viibis  Luke  küla  noortega  nii  talvisel
Põltsamaa kui  suvisel Pilistvere kristlikul noortefestivalil. Aruandeaastal korraldas ta koguduse
õpetaja osavõtul  piiblitunde Nõo hooldekodus ja Luke raamatukogus ning levitas  Luke külas
koguduse sõnumilehte  Rahutegija.  Aruandeaasta  28.  detsembril  korraldas  ta  Eesti  Evangeelse
Alliansi toetusel Luke külakeskuses koguduse ja Luke küla ühise jõulupeo.
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
baritonisolistina.



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  viis  aruandeaasta  sügiseni  Nõo  noortekeskuses  läbi
pühapäevakoolitunde. Ta aitas korraldada EELK Valga praostkonna suvist noortelaagrit ja osales
koos koguduse noortega nii talvisel Põltsamaa kui suvisel Pilistvere kristlikul noortefestivalil.
4.11. Koguduse nõukogu liige Jaan Aruväli on esimene abiline igas talgutöös.
4.12. EELK Urvaste koguduse liige Ragne Meier juhatab koguduse segakoori ning mängib ühena
koguduse neljast organistist jumalateenistustel ja talitustel orelit.
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.  Samuti  koostab  ta  Meeri  seltsimajas  toimuvate  piibli-  ja
laulutundide  kroonikat  ning  teeb  kirjalikke  kokkuvõtteid  koguduse  suvistest
bussiekskursioonidest.
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 1967. 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. Tema algatusel sai aruandeaasta 12. novembril
kirikusse toodud ja üles pandud norra fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu-aineline fotonäitus
“Suur  süda–tugevad  käed”,  mida  saab  vaadata  ka  2018.  aasta  algul  ja  mis  on  seni  palju
tähelepanu pälvinud.
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.
4.25. Koguduseliige Marju Graf aitab kaasa kõigil talgutöödel.
4.26. Koguduseliige Siret Kiis on enda hooleks võtnud õp Aleksander Kruusi haua korrastamise
Nõo kalmistul.
4.27.  Koguduseliige  Katre  Kruuse  viib  koos koguduse õpetajaga  iga  kuu kirikus  läbi  Taizé-
palvusi  ja  laulab  solistina  koguduse  jumalateenistustel  ning  kihelkondlikel  üritustel.  Samuti
alustas ta aruandeaastal koolieelikute pühapäevakooli läbiviimist.
4.28. Koguduseliige Agnes Laasimer hoolitseb selle eest,  et kirikuhoones oleks alati  värskeid
lilli.
4.29.  Koguduseliige ja Nõo hooldekodu elanik Aita Rossi korraldab koos koguduseõpetajaga
hooldekodus igakuiseid piiblitunde, kaks korda aastas ka armulauaga palvusi.

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.
Aruandeaasta 24. veebruaril, iseseisvuspäeval toimus kirikus oikumeeniline palvus, millest võttis
osa ka EAÕK Nõo Püha Kolmainu koguduse preester Stefan Fraiman.
Aruandeaasta augustis toimus koguduses traditsiooniline kuulutusnädal, mille raames nädala sees
toimuvatel  õhtujumalateenistustel  pidasid  loenguid  teoloogid,  jutlustasid  teiste  koguduste
vaimulikud  ja  toimusid  kontserdid.  Kuulutusnädala  raames  10.  augustil  toimunud  koguduse
nimepäeva jumalateenistusel jutlustas EELK Tallinna praostkonna abipraost Arho Tuhkru.
Aruandeaastal  toimusid kirikus regulaarselt  kord kuus Taizé-palvused, mida viis läbi õp Mart
Jaanson koos Katre Kruusega, kes koostas kõik palvuste kavad.
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, kellalöömine jms)
ning  nn  kirikukohvi  korraldamist  koguduse  vabatahtlike  poolt.  Vahel  aitasid  Toivo  Saali
kellalöömisel ka teised koguduseliikmed. Aruandeaastal olid erandiks 3. märtsil kirikus toimunud
rahvusvahelise naiste palvepäeva oikumeeniline palvus ja 5. juuni II nelipüha jumalateenistus,
mil  teenis  EELK  jutlustajate  kursuse  läbinud  koguduse  nõukogu  liige  Taime  Põld.
Jumalateenistuse keskmine pikkus on 70 minutit, jutluse keskmine pikkus 10 minutit.

2.  Jumalateenistustest  võttis  aruandeaastal  osa  keskmiselt  21,3 inimest,  minimaalselt  2 ja
maksimaalselt  250.  Seega  on  jumalateenistusest  osavõtjate  arv  võrreldes  2016.  aastaga
kahanenud (2016.  aastal  24,4).  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 (palvepäev, leeri mälestuspäev, koguduse nimepäev,
lõikustänupüha,  surnutepüha,  advendipühapäevad  jne).  Aruandeaastal  võttis  armulauast  osa
keskmiselt 8 inimest. Seega on keskmine armulaualiste arv võrreldes 2016. aastaga kahanenud
(2016.  aastal  12,4).  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  48  jumalateenistust,  sh  piiblitunnid.
Jumalateenistused  või  palvused  on  toimunud  Nõo  kalmistul,  Tartu  Raadi  kalmistul,  Nõo
hooldekodus, Sõmerpalu hooldekodus, Meeri külas ja Külaaseme külas; piiblitunnid Külaaseme
külas,  Karijärve  külas,  Nõgiaru  raamatukogus,  Meeri  seltsimajas,  Nõo  hooldekodus,  Luke
raamatukogus, Nõo päevakeskuses, restoranis Vapramäe Forell ja Pangodi kalarestoranis.



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.  Aruandeaasta  1.  oktoobril  mängis  jumalateenistusel  orelikunstnik
Toomas Trass Tallinnast.

IV. Kiriklike talituste analüüs
Üldiseloomustus. Muutused talituste arvus, korras. Põhjused.
Võrreldes 2016. aastaga tehti aruandeaastal vähem kodu-/haiglakülastusi (17 vs 28), kuid jagati
palju enamatele inimestele kodust/haigla armulauda (21 vs 10). Ristimisi oli aruandeaastal vähem
kui 2016. aastal:  3  vs 5. Konfirmeeritute arv oli võrreldes 2016. aastaga aga suurem: 4  vs 1.
Võrreldes 2016. aastaga jäi samaks koguduses läbi viidud laulatuste arv 1, samuti 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  toimus  aruandeaastal  viis  palvust  vabas  õhus,  millest  omapärasemad  olid
autode  maastikusõidust  Klaperjaht  osavõtjate  palvusega  teelesaatmine  Nõo  kiriku  juurest
aruandeaasta  4.  augustil  ja  reformatsiooni  500.  aastapäeva  puhul  õunapuu  istutamine  Meeri
seltsimaja juurde peapiiskop Urmas Viilma osavõtul 31. augustil.
Enamik eeltoodud muutustest pole drastilised ja seetõttu pole ehk vajalikki nende põhjusi otsida.
Võrreldes 2016. aastaga võib siiski täheldada Nõo Reaalgümnaasiumi teatavat huvi kasvu kiriku
vastu:  aruandeaasta  sügisel  käisid gümnasiastid  kahel  korral  koos õpetajaga  kirikus  ja  pärast
traditsioonilist  koolide  jõulukontserti  11.  detsembril  avaldasid  paar  õpilast  soovi  tulla  2018.
aastal leerikursusele.
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  üheteistkümnest
lauljast,  lisaks  dirigent.  Siiski  saadi  olulisemail  esinemistel  abi  tuttavailt  lauljailt  väljaspoolt
koori, nii et sellistel puhkudel laulis 15-liikmeline segakoor. Koor tegutses regulaarselt jaanuarist
juunini  ja  septembrist  detsembrini.  Koori  juhatab  alates  2011.  aasta  algusest  ja  juhatas  ka
aruandeaastal  Ragne Meier.  Koori  direktor  on koguduse nõukogu liige  Heli  Kruuse.  Proovid
toimusid keskmiselt kord nädalas Nõo muusikakoolis. Segakoori esinemised aruandeaastal olid
järgmised:  24.02.17  iseseisvuspäeva  jumalateenistusel  kirikus;  09.04.17  palmipuudepüha
jumalateenistusel kirikus; 16.04.17 I ülestõusmispüha jumalateenistusel kirikus ja palvusel Nõo
hooldekodus;  27.05.17  ühendkoori  koosseisus  EELK  100  jumalateenistusel  Tartu  Pauluse
kirikus;  03.06.17  EELK  Valga  praostkonna  laulupäeval  Otepää  kirikus;  04.06.17  I  nelipüha
jumalateenistusel kirikus; 05.06.17 II nelipüha jumalateenistusel kirikus; 11.06.17 kolmainupüha
jumalateenistusel  koos Lauttasaari  koguduse kammerkooriga;  17.06.17 ühendkoori  koosseisus
Suure-Jaani vaimulikul laulupäeval; 08.10.17 lõikustänupüha jumalateenistusel kirikus; 31.10.17
reformatsiooni 500. aastapäeva jumalateenistusel kirikus; 26.11.17 surnutepüha jumalateenistusel
kirikus; 09.12.17 EELK Valga praostkonna ja külaliste advendilaulmisel Karula kirikus; 10.12.17
II  advendi  jumalateenistusel  Rannu  kirikus;  24.12.17  jõuluõhtu  jumalateenistusel  kirikus;
28.12.17 koguduse jõulupeol Luke külakeskuses.
2. Aruandeaastal tegutses koguduses Nõo kiriku meesansambel, milles osales 7 liiget (üks liige
viibis  kaitseväe  ajateenistuses).  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: 01.01.17
palvusel  Sõmerpalu  hooldekodus;  24.02.17  iseseisvuspäeva  palvusel  kirikus;  04.03.17  Järva-



Jaani pastoraadis; 01.04.17 Vega koori 30. sünnipäeva kontserdil Nõo muusikakoolis;  02.04.17
Martin Lipu päeva jumalateenistusel kirikus; 15.05.17 Tartu Linnamuuseumis; 27.05.17 EELK
100 jumalateenistusel  Tartu  Pauluse kirikus;  03.06.17 ühendkooris  EELK Valga  praostkonna
laulupäeval  Otepää kirikus; 04.06.17 I  nelipüha ja lipupäeva oikumeenilisel  jumalateenistusel
Otepää  kirikus;  06.06.17  Eesti  lipu  133.  sünnipäeva  tähistamisel  Nõo  kirikuaias  ja  kirikus;
09.06.17 Kirikute Ööl kirikus; 10.08.17 koguduse nimepäeva jumalateenistusel kirikus; 13.08.17
Hans Wühneri päeval Keeri külas ja Nõo surnuaial;  07.10.17 Stockholmi seenioride kodus ja
Eesti majas; 08.10.17 Stockholmi eesti koguduse 75. aastapäeval kohalikus Jakobi kirikus; 21. ja
22.10.17 Vormsi  kirikus; 28.10.17 Martin  Lipu „Minu elumälestuste“  II  osa esitlusel  kirikus;
04.11.17 Helme kirik-palvela 170. aastapäeva jumalateenistusel Helme kirik-palvelas; 17.11.17
Riia  Mežaparksi  kirikus;  08.12.17  advendikontserdil  koos  õpetaja  Kristel  Eeroja-Põldoja
viiuliõpilastega Meeri seltsimajas; 15.12.17 Tallinna Pelgulinna seenioride jõulupeol Pelgulinna
rahvamajas; 25.12.17 I jõulupüha jumalateenistusel kirikus ja jõulupalvusel Nõo hooldekodus;
28.12.17  koguduse  jõulupeol  Luke  külakeskuses;  31.12.17  vana-aastaõhtu  jumalateenistusel
kirikus.
Lisaks salvestas meesansambel 15.12.17 Pereraadio Tallinna stuudios raadiosaate Ülo Niinemäe
sarjas „Linnulennul“.
3.  Aruandeaastal  tegutses  koguduses  Meeri  seltsimaja  naisansambel  Elurõõm, mille  seitsmest
liikmest kuus kuulub EELK Nõo kogudusse. Ansamblit juhendas aruandeaastal ja saatis klaveril
koguduse  õpetaja  Mart  Jaanson.  Proovid  toimusid  jaanuarist  juunini  ja  augustist  detsembrini
keskmiselt  kord  kuus  Meeri  seltsimajas.  Meeri  seltsimaja  naisansambli  Elurõõm  esinemised
aruandeaastal olid järgmised: 14.05.17 emadepäeva jumalateenistusel kirikus ja 13.08.17 Hans
Wühneri päeval Keeri külas.

***
Nõo kiriku suur firma Walcker orel (1890) on mängukorras, kuid vajab remonti  (puudub 151
vilet ja probleeme on ka lõõtsadega). 2005. aastal renoveeritud positiivorel Müllverstedt (1903),
mis  asub  kiriku  kooriruumis,  on  rahuldavas  mängukorras.  Mõlemate  orelite  juures  teostas
21.05.17  hooldustöid  orelimeister  Olev  Kents.  25.–26.07.17  ja  22.08.17  puhastasid  ning
häälestasid suurt orelit orelimeister Olev Kents ja organist-oreliasjatundja Külli Erikson.
Alates  2015.  aastast  asub  kirikusaalis  ka  pianiino  Smolensk,  mille  annetas  kogudusele
ooperilaulja sopran Eve Vahter. 02.06.17 häälestas pianiinot klaverihäälestaja Aare Pütsepp.
Lisaks ülaltooduile  tegid aruandeaastal  Nõo kirikus muusikat  järgmised solistid,  ansamblid ja
koorid: 22.01.17 laulis jumalateenistusel Tartu Reiniku Kooli ja Nõo Põhikooli ühendpoistekoor
Imbi Pärtelpoja juhatusel; 24.02.17 laulsid iseseisvuspäeva palvusel Nõo laulustuudio laululapsed
Ragne Meieri juhatusel; 19.03.17 laulis jumalateenistusel vokaalansambel Stella Caeli; 06.06.17
esinesid lipupäeval kirikuaias Nõo muusikakooli ja Nõo laulustuudio õpilased; 09.06.17 esinesid
Kirikute  Ööl  Mia-Maria  Lorenz  (laul),  Katariina  Lorenz  (tšello),  Katre  Kruuse  (sopran),
keelpilliorkester  ja  -solistid  viiuliõpetaja  Kristel  Eeroja-Põldoja  juhatusel;  11.06.17  laulis
kolmainupüha  jumalateenistusel  Lauttasaari  koguduse  kammerkoor  Marjukka  Anderssoni
juhatusel; 18.06.17 laulis jumalateenistusel sopran Katre Kruuse; 25.06.17 mängis surnuaiapühal
Nõo kalmistul Tartu puhkpilliansambel Neeme Saare juhatusel; 09.07.17 laulis jumalateenistusel
omaloomingulisi  laule  sopran  Katre  Kruuse;  06.08.17  laulis  jumalateenistusel  bariton  Kalju
Õllek; 12.08.17 esinesid kuulutusnädala kontserdil perekond Heiki, Anne-Mai ja Johannes Palm
(vastavalt tšellol, klaveril ja viiulil); 01.10.17 andis Rahvusvahelise muusikapäeva puhul kiriku
suurel orelil kontserdi orelikunstnik Toomas Trass; 03.12.17 laulis I advendi jumalateenistusel
Kambja laulukoor Läte; 11.12.17 toimus kirikus Nõo koolide advendikontsert; 24.12.17 laulis IV
advendi  jumalateenistusel  sopran  Katre  Kruuse,  teda  saatis  Katre  vend  Karl  Kruuse  kitarril;
24.12.17 laulis jõuluõhtu jumalateenistusel emade ja tütarde ansambel Ragne Meieri juhatusel.
Lisaks tuleks ära märkida Nõo koguduse kirikumuusikute projektansamblit,  kes valmistas ette
kava Taizé-lauludest ja esines sellega 08.07.17 Meeri küla päeva kontsertosas.



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 26 korral, jagades mitmel juhul ka armulauda. Need
külaskäigud  on  sündinud  peamiselt  seoses  sünnipäevadega  ja  matustega,  aga  ka  koguduse
sõnumilehe  Rahutegija  kättetoimetamisega  koguduseliikmeile.  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 3 korda. Aruandeaastal esines Nõo kiriku meesansambel kahes hooldekodus,
Nõo koguduse segakoor ühes hooldekodus.
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 alati vähemalt 8 inimest. Samuti peeti seal kaks armulauaga palvust, millest
võttis osa vähemalt 20 inimest. Hooldekodu külastamisega seoses probleeme esile tuua ei oska:
nii külastatavad kui personal on suhtunud vaimuliku külaskäiku heatahtlikult.
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, kuid
vastava ettepaneku korral suunatakse abi teistesse sobivatesse ruumidesse, nt Luke külakeskusse.
Aruandeaasta  detsembris  sai  kogudus  rahvusvaheliselt  organisatsioonilt  Samariitlase  Kukkur
(Samaritan's Purse) Eesti Evangeelse Alliansi vahendatud jõulupakke. Pakid jagati 28. detsembril
toimunud jõulupeol lastele.

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 kolm: Nõo noortekeskuses Nõo alevikus, koguduseliige Marju Libliku
kodus Nõo alevikust 4 km kaugusel asuvas Luke külas ja Nõo päevakeskuses Nõo alevikus. Nõo
noortekeskuses  toimusid  tunnid  aruandeaasta  jaanuarist  juunini  keskmiselt  kord  kuus  Imbi
Tanilsoo  juhendamisel.  Luke  külas  toimusid  tunnid  samuti  aruandeaasta  esimesel  poolel  ja
samasuguse  tihedusega  Marju  Libliku  juhendamisel.  Marju  Liblik  on  oma  kodu
pühapäevakoolilastele  avatuna  hoidnud  ka  väljaspool  tunde.  Nõo  päevakeskuses  toimusid
aruandeaasta esimesel poolel kolm pühapäevakoolitundi (45+45 minutit) eelkooliealistele, mille
viis läbi koguduseliige Katre Kruuse.
Imbi  Tanilsoo on  kogenud  pedagoog,  kes  aruandeaasta  esimesel  poolel  töötas  Peedu  era-
algkoolis, alates aruandeaasta sügisest aga klassiõpetajana Puhja Koolis. Viimased 18 aastat on ta



juhendanud pühapäevakoolirühma oma kodukohas Laguja külas. U 11 aastat on Imbi Tanilsoo
teinud pühapäevakoolitööd ka teistes EELK Valga praostkonna kogudustes.
Marju Liblik ei oma pühapäevakooliõpetaja väljaõpet, kuid 11 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 kolmes pühapäevakoolirühmas 13 last, vähem kui 2016.
aastal (23 last). 6 noort esindas kogudust 03.–05.02.17 Põltsamaal toimunud EELK kirikunoorte
talvepäevadel,  5  noort  esindas  kogudust  06.–09.07.17  Pilistveres  toimunud  kristlikus
noortelaagris  JäPe,  7  noort  esindas  kogudust  11.–13.07.17  Soontagal  toimunud  Valga
praostkonna  lastelaagris.  Mõlemas  noortelaagris  olid  kaasas  ka  pühapäevakooliõpetajad  Imbi
Tanilsoo ja Marju Liblik  ning koguduse õpetaja  Mart  Jaanson, lastelaagris  pr Tanilsoo ja õp
Jaanson.  Soontaga  lastelaagris  osalesid  ka  teised  koguduseliikmed:  muusikaõpetaja  Katre
Kruuse, kes aitas kaasa muusikatöös, spordipedagoog Tiina Sirge, kes viis läbi spordivõistlusi,
Ketlin Sirge, kes oli laagri kokk ja Agnes Laasimer, kes oli saatjaks oma lapselastele.
Aruandeaasta  lastetöö  kokkuvõtteks  võib  öelda,  et  märgatav  on  teatud  üleminekuperiood:
aruandeaasta esimesel poolel lõppesid pühapäevakoolitunnid Luke külas ja Nõo noortekeskuses –
esimeses  seetõttu,  et  enamus  noori  hakkas  pühapäevakoolieast  välja  kasvama,  teises  õpetaja
põhitöö  koormuse  suurenemise  tõttu.  Ka  Katre  Kruuse  juhendatav  eelkooliealiste
pühapäevakoolirühm  ei  kogunenud  sügisel  koormuse  tõttu  õpetaja  põhitöös.  Aruandeaasta
sügisel  uute  pühapäevakoolirühmade  avamine  ei  õnnestunud,  kuid  tehti  eeltööd  uue  rühma
avamiseks 2018. aastal.
2. Aruandeaastal korraldas kogudus kaks korralist leerikursust: kevadel ja sügisel. Kevadel osales
leerikursusel üks leerilaps, sügisel kolm. Leeritunde peeti kokku 24 ja need toimusid järgmise
üldkava alusel:  Piibel,  katekismus,  kirik  ja  kogudus.  Aruandeaasta  esimene  konfirmeeritu  on
peale leeripüha koguduseellu hästi sisse elanud: vaatamata elukohale Pärnus, on ta tihti käinud
koguduse jumalateenistustel  ja võtnud enda hooleks  õp Aleksander Kruusi  haua korrastamise
Nõo  kalmistul.  Kõik  neli  leerilast  tegid  aruandeaastal  ka  liikmeannetuse.  Märkimisväärne
sündmus  oli  aruandeaastal  16.  juulil  kirikus  toimunud  leeri  mälestuspäeva  jumalateenistus,
millest  võttis  osa üks  koguduseliige,  kes  tähistas  64 aasta  möödumist  leeriõnnistamisest,  viis
teemantleerilast ja kuus koguduseliiget, kelle leeriõnnistamisest möödus 10 aastat.
3.  Aruandeaastal  ei  toimunud  koguduses  regulaarset  noortetööd  16–25  eluaastat,  kuid
pühapäevakoolitööst  osavõtvad  13–16-aastased  noored  osalesid  üle-Eestilistel  kristlikel
noortefestivalidel.
4. Koguduse suhted Nõo Põhikooliga on väga head, kuna selle liikmeskonda kuuluvad paljud
koguduse  pühapäevakoolilapsed  ja  noored.  Väga head  on  suhted  ka  Nõo Reaalgümnaasiumi
juhtkonnaga  ning  aruandeaasta  lõpul  avaldasid  mõned  gümnasiastid  soovi  tulla  2018.  aastal
leerikursusele.  Suhete  tihenemise  osas  Nõo  Reaalgümnaasiumiga  võib  olla  lootusrikas  ka
seetõttu,  et  paaril  viimasel  aastal  on  seal  taas  võimalik  vabaainena  õppida  religiooniõpetust.
Samas pole religiooniõpetust võimalik õppida Nõo Põhikoolis.
Suhted koolidega on paranenud arvatavasti  ka seetõttu,  et viimastel  aastatel  on kogudus koos
koolide ja vallavalitsusega  korraldanud 4.  juunil  või  selle  ümbruses lipupäeva,  mille  üritused
toimuvad kirikus ja kirikuaias ning millest on osa võtnud kogu koolipere. Aruandeaastal toimus
lipupäev 6. juunil.
Nõo  koolide  ja  teiste  Tartumaa  koolide  liikmeskonnad  on  külastanud  kirikut  ka  muul  ajal.
05.06.17  külastasid  Nõo  Põhikooli  õpilased  ja  õpetajad  kirikut  kirjandushommiku  raames,
04.10.17 külastasid kirikut Nõo Reaalgümnaasiumi 11c klassi õpilased koos kirjandusõpetajaga,
13.10.17  külastasid  kirikut  Nõo  Reaalgümnaasiumi  11.  klasside  õpilased  koos  õpetajaga
religiooniõpetuse valikkursuse raames, 19.10.17 külastasid kirikut Kammeri kooli õpilased koos
õpetajatega,  13.11.17  külastasid  kirikut  Tartu  Kõrgema  Kunstikooli  õpilased  koos
õppejõududega, 11.12.17 toimus kirikus iga-aastane Nõo koolide advendikontsert.



Siinkohal  väärib  mainimist  ka  02.06.17  toimunud  Eesti  Gaidide  Liidu  Nõo  gaidirühma
korraldatud  matk  Nõo  Põhikooli  õpilastele,  mille  üheks  punktiks  oli  Nõo  kirik  ja  kus  tuli
vastused leida kahele kirikuaeda ja kirikut puudutavale küsimusele.
Väga head suhted on kogudusel ka Nõo muusikakooliga. Lisaks sellele, et koguduse segakooril
on võimalik iganädalasi proove läbi viia muusikakoolis ja üks koguduse organistidest on Nõo
muusikakooli klaveriõpetaja, käisid muusikakooli õpilased aruandeaastal paaril korral ka kirikus
või kirikuaias esinemas. 11.11.17 õnnitles õp Mart Jaanson koguduse nimel Nõo muusikakooli
tema 45. aastapäeval.
Aruandeaasta  11.  detsembril  käis  kirikut  külastamas  Nõo  valla  neljast  lasteaiast  ühe,  Luke
lasteaia  esindus.  Kaudselt  on  kogudus  seotud  aga  kõigi  lasteaedadega:  Luke  lasteaias  töötab
kokana koguduse nõukogu liige ja  Luke kristliku töö organisaator  Marju Liblik,  Tõravere  ja
Nõgiaru  lasteaias  töötab  koguduse  koorijuht  ja  organist  Ragne  Meier,  kõigis  Nõo  valla
lasteaedades töötab logopeedina koguduseliige Liidia Aruväli.
5.  Aruandeaasta  jaanuarist  juunini  ja  septembrist  detsembrini  käis  Nõo  koguduses  koos  neli
piibliringi: Nõgiaru raamatukogus, Meeri Seltsimajas, Külaaseme külas ja Luke raamatukogus.
Viies,  Nõo  hooldekodu  piibliring  käis  koos  ka  suvekuudel.  Kõik  viis  piibliringi  tegutsesid
peaaegu regulaarselt kord kuus ja neid viis läbi koguduse õpetaja Mart Jaanson. Lisaks temale
viis  mõned  tunnid  läbi  ka  koguduse  nõukogu liige  Taime  Põld.  Osadusgruppidest  võttis  osa
keskmiselt  6  inimest.  Lisaks  piiblitundidele  toimusid  kolmes  nende  toimumispaigas  ka
armulauaga jumalateenistused: 15.03.17 ja 22.11.17 Meeri seltsimajas, 16.04.17 ja 25.12.17 Nõo
hooldekodus ning 09.06.17 ja 22.12.17 Külaaseme külas.
Piiblitundide teemad lähtusid enamasti  Piiblist  – toimus kas arutelu konkreetsete  kirjakohtade
alusel  või  mõne  teema  avamine  Piibli  valguses.  Mõned  piiblitundide  teemad  olid  seotud  ka
kirikuaastaga ja reformatsiooni 500. aastapäevaga. Viimasega olid seotud ka Taime Põllu teemad.
6.–7.  Aruandeaasta  30.  septembril  toimus Nõo päevakeskuses Piibliõpetuse  päev koos EELK
Laste-  ja  Noorsootöö Ühenduse  esindajatega.  Peale  laste  osales  sellel  ka  koguduse  nõukogu
liikmeid ja töötegijaid. Aruandeaastal võtsid koguduse töötegijad samuti osa nii muusika- kui ka
laste-noortetöö teemalistest koosolekutest praostkonna tasandil.

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 ja regulaarset pühapäevakoolitööd Nõo kihelkonnas. Nõo kiriku
meesansambel esineb kavadega vaimulikust koorimuusikast nii Nõo kihelkonnas kui ka mujal
Eestis. Koguduse õpetaja Mart Jaanson ja juhatuse esimees Madis Kanarbik võtsid aruandeaastal
sõna Nõo Valla Lehes: ilmusid jutlused ülestõusmis- ja jõulupühadeks ning kirjutis seoses õp
Martin Lipu mälestusteraamatu ilmumisega aruandeaasta sügisel. Peamiseks misjonitöövormiks
oli siiski n-ö varjatud misjon,  mille all  võib mõsita kogu Nõo valla elanikkonda puudutavaid
kultuuriprojekte:  iseseisvuspäeva tähistamine  jumalateenistusega  24.02.17,  Martin  Lipu  päeva
tähistamine  jumalateenistusega  02.04.17,  Eesti  lipu  133.  aastapäeva  tähistamine  kirikuaias  ja
kirikus  koos  Nõo  koolide  ja  vallavalitsusega  06.06.17,  Hans  Wühneri  päeva  tähistamine
jumalateenistusega  kirikus  ja  rahvapeoga  Keeri  külas  13.08.17,  kirikukontserdid,  koguduse
ürituste igakuine reklaam Nõo Valla Lehes, osalemise aktsioonides „Teeliste kirikud“ ja Kirikute
Öö,  praost  Harald Tammuri  100.  sünniaastapäevale  pühendatud  näituse  avamine  kirikus
08.01.17,  Taime  Põllu  koostatud  näituse  „Reformatsioon  500“  avamine  kiriku  kooriruumis
aruandeaasta kevadel, fotonäituse „Põhjala saared“ avamine kirikusaalis 05.09.17, Kihnu-ainelise
fotonäituse „Suur süda – tugevad käed“ avamine kirikusaalis 12.11.17.
Eraldi misjonitoimkonda koguduses pole, kogudusest väljapoole suunatud üritustest  võtab osa
kogu koguduse u 30-liikmeline tuumik. Eelnimetatud misjonivormi tulemuseks saab lugeda ehk



seda,  et  Nõo  kihelkonna  elanikkond  suhtub  kirikusse  järjest  lugupidavamalt  ja  aruandeaasta
oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste valimistel kasutas valimised võitnud valimisliit Vali
Nõo oma reklaamikampaanias sümbolina Nõo Püha Laurentsiuse kirikut.

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  ka  aruandeaastal  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. Lehed laeti üles koguduse kodulehele ja neid levitati aktiivselt – nii käsiposti, tavaposti
kui ka e-posti teel –, püüdes neid 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.  Tartu
Pereraadio tegi aruandeaasta sügisel intervjuu ka koguduse juhatuse esimehe Madis Kanarbikuga.
Sõbralikult suhtub koguduse tegemistesse ka ajalehe Tartu Postimees reklaamitoimetaja, püüdes
avaldada koguduseürituste reklaami võimalikult soodsa hinnaga. Koguduse reklaami avaldatakse
ka ajalehes Elva Postipoiss.
Head tagasisidet  on  saanud kunstnik  Markus Kasemaa  kujundatud ja  2015.  aasta  detsembris
avatud Nõo koguduse kodulehekülg aadressiga www.nookirik.ee.
Vaimuliku kirjanduse ja ajakirjanduse levitamine koguduses polnud aruandeaastal  esiletõusev,
kuid  pärast  kiriku  käärkambri  remonti  kiriku  kooriruumi  paigutatud  väike  raamatukoguriiul
võimaldas koguduseliikmeil paremini laenutada koguduse omandis olevat kirjandust. Kogudus
tellis omal kulul Nõo, Luke ja Nõgiaru raamatukokku ning Nõo hooldekodusse ajalehte Eesti
Kirik.
Aruandeaastal  lõppes  ulatuslik  kirjastusprojekt,  õp  Martin  Lipu  (1854–1923)  käsikirjalise
mälestusteraamatu „Minu elumälestused“ teise osa kirjastamine.  Selle eestvedaja oli koguduse
juhatuse  esimees  Madis  Kanarbik  ja  toimetaja  tema  abikaasa,  koguduseliige  Mare  Kanarbik.
Raamat  ilmus  aruandeaasta  sügisel  ja  pälvis  raamatupoodide  müügitulemuste  järgi otsustades
märkimisväärset huvi.

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  Tartu
restaureerimisfirma  ARC  Projekt  poolt  2012.  aastal  kogudusele  esitatud  kiriku  ja  abihoone
restaureerimise projekti elluviimist  ning aasta esimesel restaureeriti  käärkamber.  Aruandeaasta
septembris  paigaldati  kiriku kooriruumi  ka uus bulderahi  koos korstnaga,  sest  eelmine ahi ja
korsten olid amortiseerunud. Aruandeaastal jätkus ka 2013. aasta advendiajal alanud annetuste
kogumise aktsioon kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks.
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 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  2  007,70 eurot  maamaksu,  mis  on märgatavalt  väiksem
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2016. aastal  tasutud maamaksusummast 3 304,50 eurot. Viimase asjaolu põhjuseks on see, et
aastatel  2016–17 õnnestus kogudusel  tänu OÜ Kiriku Varahaldusele  võõrandada ka viimased
elamukrundid  Nõo  aleviku  Martin  Lipu  tänaval  ning  nüüd  on  kõik  kuus  planeeritud  krunti
võõrandatud.
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.
Koguduse ja vallavalitsuse senise niigi hea koostöö paranemist tõendab kiriku haljastusprojekt,
mille rahastamiseks taotles vallavalitsus koos kogudusega vahendeid PRIA Leader-programmist.
Ehkki aruandeaastal toetust ei saadud, andis vallavalitsus valla 2017. aasta eelarves nimetatud
projekti  omaosaluseks määratud 15 000 eurot aruandeaasta  lõpul koguduse käsutusse. See on
viimase 15 aasta jooksul suurim toetus, mille Nõo Vallavalitsus on kogudusele eraldanud.
Kokkuvõttes  tuleb  koguduse  majandustegevus  aruandeaastal  hinnata  väga  heaks,  kuna  tulud
ületasid  kulusid,  suuremad  kavandatud  remondiprojektid  said  realiseeritud  ja  2018.  aastale
minnakse vastu sihtotstarbeliste vahenditega järgmiste projektide teostamiseks.
Koguduse õpetaja  Mart  Jaanson sai  aruandeaastal  töötasuks 1,4 miinimupalka.  Lisaks  sai  õp
Jaanson kasutada koguduse ülalpeetavat ametiautot ja sai enda käsutusse osa talituste eest tehtud
annetusi. Kirikuvanem Toivo Saal sai kuus ligikaudu 0,2 miinimumpalka. Aruandeaasta esimesel
poolel sai töölepingu alusel töötasu koguduseliige Mare Kanarbik, kes viis lõpule õp Martin Lipu
mälestusteraamatu toimetamise. Töötasuks kasutatud vahendid tulid sihtotstarbelistena Kohaliku
Omaalgatuse Progammist. Aasta teisel poolel asus pr Kanarbik tööle koguduse kulul 50 eurot
bruto kuus ja  tema tööülesandeks sai  koguduse meetrikaraamatute  sisestamine  elektroonilisse
andmebaasi Koguja. 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 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. 17.03.17 Karula kirikus toimunud EELK Valga praostkonna sinodil valiti Valga praostkonna
uueks  praostiks  Nõo  koguduse  õpetaja  Mart  Jaanson.  Selletõttu  kujunes  Nõo  kogudus
aruandeaastal  ka  Valga  praostkonna  keskuseks.  21.06.17  toimus  Nõo  kiriku  käärkambris
praostkonna konverents. 31.08.17 külastas praost Mart Jaansonit Nõos EELK peapiiskop Urmas
Viilma.  Peapiiskop tutvus koguduseelu ja kohalike koolidega,  kohtus Nõo koguduse juhatuse
esimehe,  Nõo  vallavanema  ja  vallavolikogu  esimehega  ning  Meeri  Külaseltsi  esindajatega.
Reformatsiooni 500. aastapäeva puhul istutas peapiiskop koos vastuvõtjatega Meeri seltsimaja
ette õunapuu Make. Peapiiskopi tagasiside nähtule ja kuuldule oli positiivne. 
2. Riiklikest institutsioonidest inspekteeris aruandeaastal kogudust Muinsuskaitseameti esindaja
seoses aruandeaasta veebruarist aprillini toimunud käärkambri restaureerimisega ning septembris
paigaldatud uue bulderahju ja vastava korstnaga.

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 16 623
euroga,  millest  15  000  eurot  on  2018.  aastaks  mõeldud  sihtotstarbelised  vahendid,  et  asuda
realiseerima kiriku haljastusprojekti (vt ka punkti X). Lisaks on vallavalitsus toetanud kogudust
osade kogudusemaade niitmisel ja talvisel korrashoiul, korraldanud kiriku välisvalgustuse Nõo
aleviku  tänavavalgustuse  süsteemis,  abistanud  kogudust  õp  Martin  Lipu  mälestusteraamatu
väljaandmisel,  teinud  kogudusega  koostööd  lipupäeva  korraldamisel  ning  toetanud  kogudust
paljude  muudes  väiksemates  ettevõtmistes.  Vallavanem  on  paaril  korral  osalenud  kirikus
toimuvail üritustel ja jumalateenistustel. Nii vallavanem kui ka vallavolikogu esimees kohtusid
aruandeaasta  31.  augustil  EELK  peapiiskopiga.  Vallavanem  pidas  kõne  24.02.17  kirikus
toimunud iseseisvuspäeva palvusel ning vallavolikogu esimees kõneles 06.06.17 Eesti lipu 133.
sünnipäeva tähistamisel kirikuaias. Samuti on kogudusel väga head suhted pärast aruandeaasta
oktoobris  toimunud  kohalike  omavalitsuste  valimisi  vallavolikogu  esimeheks  valitud  Nõo
päevakeskuse juhataja pr Krista Kvarnströmiga.
2. 2015. aastal taastärganud suhted ainsa konfessiooniga Nõos peale EELK, EAÕK Nõo Püha
Kolmainu kogudusega on ka aruandeaastal jätkunud. Eesti Vabariigi aastapäeva oikumeenilisest
jumalateenistusest 24.02.17 võttis osa ka EAÕK preester Stefan Fraiman.
3.  Suhted  praostkonna teiste  kogudustega  olid  aruandeaastal  väga  head.  Eriti  silmatorkav  oli
lastetöö  alane  hea  koostöö  Karula  kogudusega  ning  kirikumuusika  alane  hea  koostöö  Puhja
kogudusega.  Puhja  koguduse  liikmed  osalesid  aruandeaastal  korduvalt  Nõo kirikus  toimunud
Taizé-palvustel ja vahel ka piiblitunnis Külaaseme külas. Nõo kogudus osales aruandeaastal üle-
praostkondlikel üritustel: võttis osa Valga praostkonna laulupäevast Otepää kirikus 03.06.17 ja
advendilaulmisest  09.12.17 Karula  kirikus.  Alates  aruandeaasta  17.  märtsist  on EELK Valga
praostkonna keskus Nõo alevik, kuna seal töötab praost Mart Jaanson.
4.  EELK  allasutustest  oli  kogudusel  aruandeaastal  kõige  tihedamad  suhted  OÜ  Kiriku
Varahaldusega  ning  Laste-  ja  Noorsootöö Ühendusega.  Koguduse õpetajal  olid  aruandeaastal
isiklikud  kokkupuuted  Kirikumuusika  Liidu  ja  Usuteaduse  Instituudiga.  Koguduse  organist
Agnes Laasimer osales aruandeaastal EELK koorijuhtide ja organistide segakoori KOSK töös.
Nõo  kiriku  meesansamblit  kutsutakse  tihti  esinema  nii  EELK  teistesse  kogudustesse  kui  ka
ilmalikesse organisatsioonidesse. Aruandeaasta detsembris osales Nõo kogudus Eesti Evangeelse
Alliansi  projektis  „Jõululapse  kukkur“  ja  jagas  selle  kaudu  28.12.17  toimunud  koguduse
jõulupeol Nõo kihelkonna lastele välja 50 kingipakki.
5. Kogudusel on alates 2013. aastast sõprussuhted Helsingi Lauttasaari kogudusega. Lauttasaari
kogudus  toetas  aruandeaastal  väikese  korjandussummaga  Nõo  kiriku  ja  kõrvalhoone
restaureerimist.
Koguduse  lastetööd  toetab  Soome  misjoniselts  Kylväjä,  kelle  esindajad  külastavad  Valga
praostkonda tavaliselt igal aastal, aruandeaastal siiski mitte.

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  15 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, 2016–184, 2017–185). Siiski tuleb jätkata liikmeannetajate kasvu taotlemist, sest
Nõo kihelkonna territooriumil  asuvad omavalitsused (sõltumata haldusreformi tulemustest)  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.  Kogudusse  suhtutakse  kogukonnas
lugupidamisega. Aruandeaastal kinnitas seda nt asjaolu, et Nõo vallavalitsus ja koolid osalesid
meelsasti koguduse korraldatud Eesti lipu päeva tähistamisel kirikuaias ja kirikus samal päeval
põhikooli  lõpuaktusega.  Ka  kohalike  omavalitsuste  valimistel  aruandeaasta  oktoobris  kasutas
valimised  võitnud  valimisliit  Vali  Nõo  oma  valimisreklaamis  sümbolina  just  Nõo  Püha
Laurentsiuse kirikut.
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 vaesemaid peresid ja 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.

Aruandeaasta algas koguduse uute juhtorganite valimisega. Kogudus peab tänama Jumalat, sest
nõukokku  valiti  jälle  koguduse  aktiivsemad  liikmed.  Koguduse  juhatuses  nõustusid  lisaks
koguduseõpetajale  osalema  juba  staažikad  juhatuseliikmed  Madis  Kanarbik  ja  Raili  Värno,
kellest  esimene  valiti  juhatuse  esimeheks  ja  teine  aseesimeheks.  Väljastpoolt  vaadates  võib
tunduda,  et  koguduse  nõukogu  ja  juhatuse  jätkamine  võrreldes  varasemaga  peaaegu  samas
koosseisus  pärsib  koguduse  arengut,  kuid  kogudusevaimuliku  pilgu  läbi  on  õige  pigem
vastupidine: milleks peatada hästitöötavat mootorit!
Aruandeaastal on ellu viidud või edasi liigutud peaaegu kõigis aasta esimesel koguduse nõukogu
koosolekul 15.01.17 heakskiidetud aasta-tegevuskava punktides.

1. Jätkatud  on  kiriku  ja  kõrvalhoone  restaureerimisprojekti  elluviimisega:  aruandeaastal
õnnestus edukalt renoveerida kiriku käärkamber.

2. Aruandeaasta septembris paigaldati kiriku kooriruumi uus bulderahi koos korstnaga, sest
eelmised ahi ja korsten olid amortiseerunud.

3. Õnnestus võõrandada ka kuues elamukrunt Nõo aleviku Martin Lipu tänaval. Sellega on
kõik müümiseks ettevalmistatud krundid Martin Lipu tänava ääres müüdud.

4. Tänu juhatuse esimehe ja  tema abikaasa  initsiatiivile  on liitutud  EELK andmebaasiga
Koguja.  Koguduse  kirikuraamatuid  on  nõustunud andmebaasi  sisestama koguduseliige
Mare Kanarbik, kellega koguduse juhatus on sõlminud sellekohase töölepingu.

5. Suureks sündmuseks oli aruandeaastal koguduse jaoks õp Martin Lipu käsikirja “Minu
elumälestused” II osa avaldamine raamatuna, mille esitlus toimus 28. oktoobril.

6. Kogudus  tähistas  aktiivselt  aruandeaastale  sattunud  EELK  100.  aastapäeva  ja
reformatsiooni 500. aastapäeva.  27. mail  osales EELK 100. sünnipäeva teleülekandega
jumalateenistusel  Nõo  kiriku  meesansambel,  ühendkooris  laulsid  kaasa  ka  koguduse



segakoori  lauljad.  Reformatsiooni  500.  aastapäevale  oli  pühendatud  kuulutusnädal
augustis ja koguduseliige Taime Põllu koostatud näitus kirikusaalis.

7. 8.  jaanuaril  avati  kirikus  praost  Harald  Tammuri  100.  sünniaastapäevale  pühendatud
näitus, mis pakkus kirikulistele huvi veel järgnenud kuudelgi.

8. Koguduse  noored  ja  ka  täiskasvanud  osalesid  kristlikes  noortelaagrites:  03.–05.02.17
toimunud  Kirikunoorte   Talvepäevadel  Põltsamaal,  06.–09.07.17  toimunud
noortefestivalil  JäPe  Pilistveres  ja  11.–13.07.17  toimunud  Valga  praostkonna
noortelaagris Soontagal.

9. 3.  märtsil  toimus  Nõo kirikus  rahvusvahelise  naiste  palvepäeva oikumeeniline  palvus,
mille viis läbi koguduse nõukogu liige Taime Põld.

10. 2.  aprilli  peajumalateenistusel  tähistati  traditsioonilist  Martin  Lipu  päeva,  küll  veidi
väiksemas mahus kui varasemail aastail.

11. 6.  juunil  tähistati  lipupäeva  juba  traditsiooniks  saanud  rongkäigu  ja  kontserdiga
kirikuaias. Üritusest võttis osa paarsada inimest, sh Nõo koolidest ja vallavalitsusest.

12. 9. juunil viidi kirikus läbi Kirikute Öö üritused: kontserdid ja palvused. Sündmuse tegid
eriliseks külalised Läti Kirikute Öö korraldustoimkonnast.

13. Juulis  ja  augustis  hoidis  kogudus,  nagu  ikka,  “Teeliste  kirikute”  projekti  raames
kirikuuksi lahti ka nädala sees.

14. Hästi õnnestus 19. juuli peajumalateenistuse raames toimunud leeri mälestuspäev, millest
võttis osa 12 oma leeriõnnistamise tähtpäeva meenutanud inimest.

15. Tore oli 17.–18. juulil toimunud traditsiooniline koguduse bussiekskursioon, mis seekord
viis oma kodupraostkonda, Valga praostkonda.

16. 13. augustil peeti Keeri külas VII korda Hans Wühneri päeva, mis toimus umbes samas
vormis nagu möödunud aastatel: laulud, kõned, kehakinnitamine. Siiski polnud täheldada
koosolijate arvu langust ja seekord oli külalisi ka välismaalt.

17. Oluliseks  ürituseks  kujunes  28.  detsembril  Luke  külakeskuses  toimunud  koguduse
jõulupidu,  mis  korraldati  koostöös  Luke  külaga  (eestvedaja  koguduse  nõukogu  liige
Marju Liblik). Jõulupeol jagati lastele jõulukingitusi, mis olid saadud Eesti Evangeelse
Alliansi “Jõululapse kukru” projekti kaudu.

18. Nõo kiriku meesansambel osales aruandeaastal  mitmel  tähelepanuväärsel üritusel. Eriti
võib välja tuua laulmist juba mainitud EELK 100. aastapäeva jumalateenistusel 27. mail,
lisaks laulmist I nelipüha ja lipupäeva oikumeenilisel teleülekandega jumalateenistusel 4.
juunil  Otepää  kirikus  ning  EELK  Stockholmi  koguduse  75.  aastapäeva  üritustel
Stockholmis 7.–8. oktoobril.

Veel miinuseid-plusse aruandeaastast võrreldes 2016. aastaga.
1. Jumalateenistustel osalejate keskmine arv on kahanenud
2. Armulaualiste hulk on kahanenud.
3. Liikmeannetajate arv on ühe võrra tõusnud.
4. Konfirmeeritute arv on tõusnud.
5. Aruandeaasta  liikmeannetuste  summa moodustab  2016.  aasta  vastavast  summast  lausa

147 %.
6. Koguduses pole endiselt regulaarset noortetööd, kuid koguduse esindus käis siiski aasta

mõlemal  kristlikul  noortefoorumil  Põltsamaal  ja  Pilistveres.  Lisaks  oli  märgata  Nõo
Reaalgümnaasiumi noorte huvi suurenemist kiriku vastu. Seda soosis kiriku külastamine
religiooniõpetuse  tundide  raames  ja  ühe  koguduseliikmest  õpetaja  initsiatiivil.  Pärast
traditsioonilist  Nõo  koolide  jõulukontserti  11.  detsembril  kirikus  tulid  paar
reaalgümnaasiumi õpilast koguduseõpetaja juurde sooviga osaleda leerikursusel.

7. On märgata toetuse kasvu kohalikult omavalitsuselt, mis jäi haldusreformis iseseisvaks.
Aruandeaasta lõpul kandis Nõo Vallavalitsus koguduse arvele üle summa, mis oli valla
2017.  aasta  eelarves  plaanitud  kiriku  haljastusprojekti  omaosaluse  katmiseks.  See  on
esimene nii suur toetus vähemalt viimase 15 aasta jooksul.



Kokkuvõtes võiks aruandeaastat  EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse jaoks pidada heaks.
Peaaegu kõik plaanitu sai teoks ja tehti ka palju lisaks. Kogudus hoiab hästi kokku, armastab
Jumalat ja oma kirikut. Õnnistagu meid kõigeväeline Kolmainu Jumal!

Mart Jaanson
EELK Nõo koguduse õpetaja

21. jaanuar 2018

Lisa:
EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse 2017. a statistiline aruanne (A- ja B-osa)



EELK Valga praostkond

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse

2017. a statistiline aruanne

A
1. 1.1. Pühapäevaseid ja pühade jumalateenistusi peeti

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

1.2. Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa
Punkti 1.1. keskmine.

21,3 inimest

1.3. Armulauaga jumalateenistusi peeti
Armulauaga jumalateenistus ehk missa.

50 korda

1.4. Armulauale võeti 
Summeeritakse kõigil teenistustel armulaual käinute arv.

594 Inimest

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

24 korda

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

145 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.

14 korda

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

3420 inimest

2. 2.1. Ristiti 3 inimest
2.2. Leeritati 4 inimest
2.3. Laulatati 1 paari
2.4. Abielu registreeriti 0 korral
2.5. Maeti 22 inimest
2.6. Kodust armulauda jagati 21 inimesele
2.7. Muid talitusi peeti

Pühitsemised, õnnistamised, kihlused.
5 korda

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

17 korda

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

13 korda

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

13 last

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

38 tundi

3.1.3. Laste- ja pühapäevakoolitööd juhendas
Õpetajate arv

3 õpetajat

3.1.4. Lastelaagri(te)s osalesLaagriks loetakse vähemalt kahepäevast. 20 last



3.2.1. Noortetöös osales 9 noort
3.2.2. Noortetööd juhendas 2 juhendajat
3.2.3. Noortetunde peeti

Tunniks arvestatakse üks akadeemiline tund = 45 minutit.
4 tundi 

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

24 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.

33 inimest

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

6 muusikut

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

3 kollektiivi

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

120 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).

29 inimest

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

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

630 inimest

5.2. Annetajaliikmeid oli kokku
Liikmemaksu või -annetuse tasunuid.

185 inimest

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). 

70 inimest 

B

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

64340,46 €

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

52933,55 €

7.2. Liikmeannetustest laekus 11597,4 €
7.3. Korjandustest laekus

Kõikidel jumalateenistustel korjandustega või muul viisil kogutud 
annetuste kogusumma.

4639,43 €

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.

16623 €

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).

800 €

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

881,06 €



7.8. Kinnisvara müük 16190 €
7.9. Sponsorite annetused

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

48,97 €

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

297,75 €

7.11. Muud tulud 1904,91 €
7.12. Laenud 0,00 €

8. 8.1. Kulutusi kokku 51150,43 €
8.2. Töö- ja teenistustasud (bruto) 10371 €

sh vaimulikele makstav teenistustasu (bruto) 8450 €
8.3. Riigimaksud töö- ja teenistustasudelt 3437,85 €
8.4. Maamaks 2007,7 €
8.5. Kulutused kinnisvarale

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

17981,03 €

8.6. Kulutused transpordile 1960,85 €
8.7. Kantselei kulud 481,89 €
8.8. Kulud lastetööle 300 €
8.9. Kulud noortetööle 120 €
8.10. Kulud diakooniatööle 0 €
8.11. Kulud muusikatööle 100 €
8.12. Kirikukassamaks 874,76 €
8.13. Solidaarsusmaks 437,38 €
8.14. Praostkonnakassamaks 184 €
8.15. Muid kulutusi 12893,97 €
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.

66123,58 €
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