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Sissejuhatus 
 

Lähtuvalt Eesti  Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)  põhikirjast on EELK vaba rahvakirik, 

kellel on enesekorralduse ja omavalitsemise õigus. EELK koosneb Eesti Vabariigis ja 

väljaspool Eestit asetsevatest ning tema kanoonilises alluvuses olevatest kogudustest. 

Luteri kirikul on oluline roll Eesti kultuuripärandi säilitamisel  ja hoidmisel ning rahva 

vaimsuse kujundamisel. Luterlik traditsioon on pannud aluse rahvakoolide tekkele, 

piiblitõlkega rajatud kirjakeele kujunemisele ning eesti kirikumuusika kultuurile. 

EELK eesmärk on juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele. EELK ülesandeks on 

Jumalasõna kuulutamine, sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt haridus-, diakoonia- 

ja misjonitöö tegemine ning muul viisil kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine 

ning süvendamine. Oma ülesannet täites seisab EELK Jumala loodud elu pühaduse eest, 

teenib kõlblust, õiglust, rahu ühiskonnas ja üksikinimeste elus. 

EELK peamisteks koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, 

Muinsuskaitseamet ja Riigiarhiiv. 

Kirikuseadustiku 8.peatüki 1.osas sätestatakse  kiriku arengukava koostamise  õiguslikud 

lähtekohad. § 362 sätestab, et koguduse arengukava kirjeldab tema ametiisikute ja kaastööliste  

olulisemaid ülesandeid seatud eesmärkide saavutamiseks.  

Kirikuseadustiku § 360 kohaselt jaguneb arengukava osadeks tegevusvaldkondade kaupa. 

Tegevusvaldkond jaguneb järgnevalt: 

1. Seisukorra kirjeldus ja analüüs 

2. Soovitav muutuste kirjeldus (visioon) 

3. Arengustrateegia üldine kirjeldus 

4. Strateegilised eesmärgid 

5. Tegevuskava  

Arengukava tegevusvaldkonna tegevuskava jaguneb järgmiselt 

1. tegevuste loend 

2. tegevuste aeg 

3. vastutaja 

4. tegevustega seotud kulutused ja  

5. rahastamise allikad. 

Koguduse arengukava eelnõu koostab ja esitab koguduse nõukogule juhatus. Koguduse 

nõukogu kinnitab arengukava. Aruanne esitatakse koguduse nõukogule iga paaritu aasta 1. 

märtsiks. 

Arengukava vaadatakse läbi ja muudetakse vastavalt vajadusele  iga kahe aasta järel. 

Esimese arengukava koostamiseks on kokku kutsutud koguduse liikmed, kes moodustavad 

töörühma. Üheskoos on peetud ajurünnakuid ja arutatud  tegevuste üle, mida oma 

tegevuskavasse võiks planeerida. Töörühm pakkus välja  visiooni ja missiooni ning viis läbi 

ajurünnaku. 

 



1. Seisukorra kirjeldus ja analüüs 

1.1. Ristija Johannese kiriku ajalugu 

Kiriku ajaloo kirjeldamisel toetume EKLA, f 199, m 45, 1/11 (I-1) < Järva-Jaani khk. – Linda 

Vilmre (1930). Materjal on leitav www.erm.ee koduleheküljelt. 

Järva-Jaani kihelkonnas omab omanäolise tähtsuse Järva-Jaani luteriusu kirik, vanemais 

teates nimetatud ka Keiting ehk Köiting (H. R. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit, Reval 

1849). Kirik on pühendatud Püha Johannesele. Kirik on gootistiilne, ühelööviline 

kodakirik. Ehitustehniliste ja stiililiste kaalutluste põhjal võiks seda kirikut pidada üheks 

vanemaist Eestis leiduvaist kirikuist.  

1930.aastal kohalikult pastorilt saadud teadete järgi olevat arhitekt Ederberg pidanud 

tõenäoliseks, et Järva-Jaani kirik on ehitatud 13. sajandi keskel. Ehitusmaterjalina on 

tarvitatud pae- ja raudkivi. Kirik ei ole säilinud oma ürgsel kujul, vaid seda on 

muudetud mitmesuguste juurdeehitiste läbi. Kiriku esialgne põhiplaan on olnud ainult 

piklik nelinurkne pikihoone. Viimase idapoolses otsas asuv pikihoonest vähe kitsam 

sirge lõpmikuga koor on ehitatud arvatavasti hiljem juurde. Hilisemad juurdeehitused 

oleks veel kiriku lõunaseinas asuv võrdlemisi väike (umbes 4x4 m) eeskoda, kiriku, 

õigemini koori põhjaseinas asuv käärkamber ja pikihoone läänepoolses otsas asuv torn. 

Kahjuks puuduvad teated koori, eeskoja ja käärkambri ehitamise aja kohta. Samuti ei 

ole teada, kunas on kiriku aknaid tehtud pikemaks, kuigi on kindel, et aknaid ei ole 

ürgsed, vaid neid on pikendatud mõne meetri võrra allapoole. Nii kiriku peahoone kui 

ka koori aknad on pikad, kitsad ja teravkaarsed. Ainult kaks akent on säilinud algsel 

kujul. Üks neist asub kiriku peahoone lõunaseinas. Selle akna alla on ehitatud eeskoda, 

mille tõttu nähtavasti ei ole saadud seda akent allapoole pikendada. Teine teistest lühem 

aken asub koori põhjaseinas käärkambri kohal. 

Kiriku katus on väga kõrge ja järsk. Koor on sama püstise katusega, kuid on kirikust 

vähe madalam. Kiriku lääneseinas asetsev peaportaal on teravkaarne, kuid kiriku 

lõunaküljel asuva eeskoja uksed – nii väline kui ka sisemine kirikusse viiv – on 

lamekaarsed. 

Nagu juba tähendatud, on torn ehitatud 1881. aastal. Varem olnud kirikul küll ka 

kellatorn, kuid see asund eraldi kiriku kõrval (Mielberg). Kuigi tornil puuduvad 

igasugused horisontaalsed arhitektuurilised elemendid, jääb ometi mulje, nagu oleks 

torn kolmekordne. Seda näiliselt kordadeks jagunemist toonitavad torni akende 

rühmitused ja nurkadel asuvate tugipiitade järkjärguline muutumine nõrgemaks 

ülespoole minnes. Torni lääneseinas asub teravkaarne portaal. Viimase kohal on 

kaabetega ilusataud ehisviil ning selle tipus ristlillik torni ehitamise aastaga. Torni 

keskmisel korral on teravkaarne kolmikaken lihtsate ehisviiludega. Kolmikaknast vähe 

kõrgemal asetseb kaks üksikut, võrdlemisi kitsast akent ja nende kohal ümmargune 

kellaaken. Kolmandal korral leidub igal torni küljel alumisest aknaist tunduvalt laiem 

http://www.erm.ee/


teravkaarne aken. Torn lõpeb kolmnurksete viiludega külgedel ja väikeste tornikestega 

torni nurkadel asuvail tugipiitadel. Väga sale kuuetahuline tornikiiver lõpeb ümmarguse 

vasest munaga ja sellel asetseva ristiga.  

Kiriku pikihoone on ühelööviline, kaetud kõrgete kuplikujuliste ristvõlvidega. Võlve 

kannavad lühikesed, massiivsed nelinurksed poolpiidad. Piitade kapiteelid on väga 

lihtsad simsikujulised. Kirik on seest väga lihtne, ilma mingisuguste ilustusteta. Kas 

kiriku seintel või võlvidel on varem leidunud maale, selle kohta ei läinud 

traditsioonikogujal korda saada andmeid. Kiriku läänepoolses otsas asub puust 

oreliväär; selle ehitamise kohta puuduvad teated. 

Käärkambri lagi on laudadest. Eeskojal puudub lagi sootuks, selle aset täidab ühtlasi 

vana ja õige lagunenud seisukorras olev sindleist katus. Kiriku põrand on laudadest, 

samuti käärkambri oma. Kiriku lõunaküljel asuva eeskoja põrand on telliskivist, kuna 

aga kantsli ümbruses, tornialusel ruumil ja eeskoja esisel on põrand paekivist (vanad 

hauakivid, nende osad jne). 

Kirikus leiduvaist esemeist tuleks nimetada kõigepealt altarit ja kantslit. Need on 

annetanud Kaporje ja Ingeri asevalitseja Bogislaus Rosen (surnud 1654 ja maetud 

Tallinna Niguliste kirikusse), kes oli Järva-Jaani kihelkonnas suurte maaalade omanik. 

Altar ja kantsel on mõlemad puust nikerdatud, võrdlemisi hästi väljatöötatud ja 

huvitavad. Domineerivad värvid on hall, kuld, sinine ja roheline. 

Altarisein on väga sarnane Tallinnas Niguliste kirikus leiduva Bogislaus Roseni 

epitaafile ja on nähtavasti valmistatud nagu seegi Tallinnas. 

Altaripilt, mis kujutab Kristust ristil ja Mariat, Magdaleenat ning Johannest risti ümber, 

on vana. Kunstnik on teadmata. Altaripildi all leidub kiri: Der herr Stadhalter Bogislaus 

Rosen hat dass Epitafium machen lassen und der Herrmann Richter Hans Hinrich 

Rosen hat es A. 1760 an diese Kirche gegeben und es ist Renoviret worden. 

Altariga ühes stiilis on ka kantsel. Kantsli külgedel on kuus nikerdatud kuju, millede all 

on nimed: Matteus; Marcus; S. Salvator; Johannes B; Lucas; Johannes E. Mooses, 

käsulauad käes, kannab kantslit enda pea peal. 

Kindlamaid teateid oli võimalik saada ainult hilisemate juurdeehitiste ja kiriku 

renoveerimiste kohta. Vastavad andmed leiduvad 1648. aastal kirikusse paigutatud 

põikpuul (Trabes). See on lihtne mustaks värvitud palk, mida ilustavad ainult vähesed 

simsid. Põikpuu keskel on krutsifiks. Põikpuul leiduvad järgmised teated:  

Anno 1648 Augusto hat der Wol Edlerwerter und manhafter Herr Bogislaus Rose 

wolbedinter Stadhalter ...(üks sõna ei ole loetav) v. Kaltenbrunn u. Rosenhagen und 

Vorstehr der Kirchen zu St. Johan in Jerven dieses Verter liegen lassen. 

Anno 1771 im Julio ist diese Kirche von den gesamten Kirchspiels renoviret worden 

(kirik on  renoveeritud  koguduse kulul).  

Anno 1881 wurde der Turm der Kirche von dem Kirchspiele erbaut, und anno 1882 das 



 

innere der Kirche renoviert (1881 on kirikule ehitatud torn, ja aastal 1882 on 

renoveeritud kiriku sisemust põhjalikult).  

Kelli on Järva-Jaani kirikus kaks. Üks neist on võrdlemisi vana. Teine kell on 

valmistatud 1912. aastal. Kellal leiduvad kirjad: Gloria in Excels DEO X ANNO 1912. || 

Diese Glocke hat der Convent im Jahre 1912 anfertigen lassen als Ersatz im Jahre 

1634 von Bogislaus Rose zu Kaltenbrunn und Rosenhagen gestifteten Glocke. 

Bogislaus Rose kingitud kell olevat visatud Põhjasõja ajal kiriku lähedal asuvasse tiiki, 

et päästa seda venelaste röövimise eest. Alles 1910.–12. a. olevat kell tiigist leitud. 

1930.aastal oli kell Paides, Järvamaa muuseumis (Mielberg).  

Kirikus leidub raudkivist tahutud ümmargune seenekujuline pink. Legendi kohaselt 

seisnud see pink keset altariruumi ja olnud tarvitusel häbipingina. Nimelt pidanud 

lapsega tüdruk seisma kolm püha järgimööda sellel pingil koguduse ees püsti (Paimets). 

Kiriku põrandas leiduvaist hauakividest vääriks tähelepanu järgmised: 

1. Altari ees kantsli all asub, umbes 2x2 meetri suurune nelinurkne paekivist plaat 

vappidega ja tähtedega. Ülalnimetatud kivi juures kantsli all leidub veel hauakivide osi, 

mille kirju ja aastaid on võimata lugeda, kuna kivid on niivõrd killustatud. 

2. Kiriku peaportaali ees tornialuses ruumis on umbes 3x3 meetri suurune kivi kirjaga:  

DIESER STEIN GEHÖRET NIPAFANE UND SEINEN ERBEN 

ANNO 1688 + NIPA + ANTES . 

3. Kirikus, eeskoja ukse ees leidub kiviplaat 1645. aastast: 

WIWA 1645.  

 

1.2. Olukord 2010.aastal 

EELK Järva- Jaani Ristija Johannese koguduse liikmeskonna moodustavad ristitud 

täiskasvanud ja lapsed. Osa neist on tulnud üle teistest kogudustest, paljud on liitunud 

leerikooli kaudu. Liikmete andmebaasi on raske kindlaks määrata, kuna paljud lahkuvad 

kiriku juurest, kus nad on ristitud või leeritatud. Täpsema statistika saab liikmeannetuste 

teinute kohta aastate lõikes: 

 2008 (arv) 2009 (arv) 2010 (arv) 

Teadaolevaid 

liikmeid, kokku 

435 437 438 

Annetajaliikmeid 169 170 170 

Hääleõiguslikke 

liikmeid 

69 71 70 

 

Koguduse liikmete hulgast 60- 65% on pensioniealised ja 10 % noored (sh õpilased ja üliõpilased).  

http://www.folklore.ee/~helenh/lk10.bmp


Elualade järgi on esindatus olnud väga erinev. Töölkäivate inimeste hulgast on koguduses nii 

pedagooge, kohaliku omavalitsuse töötajaid kui ka lihttöölisi.  Sooliselt on ülekaalus naised. 

Kirikukülastajate hulgas  on palju neid, kes teevad ühekordseid annetusi.  Järva- Jaani kirikukoguduse 

annetusi on saadud   2009.aastal 17 717 krooni. 2010.aastal 24 787 krooni  

Kogudust juhib 4-liikmeline juhatus ja 11-liikmeline nõukogu.  2010.aastal kuuluvad juhatusse Kuno 

Agan, Rein Köster, Silva Kärner ja Katrin- Helena Melder. 

Nõukogu liikmete hulgast on valitud koguduse esimees ja revisjonikomisjoni esimees. Kogudusel on 

inimene, kes tegeleb  raamatupidamisega, orelimängimisega, pastoraadi korrastamisega.  

Palka  makstakse kirikuõpetajale tema töö eest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Soovitav muutuste kirjeldus 
 

Järva- Jaani Ristija Johannese kirik on kaasanud oma töösse mitmeid koostööpartnereid. Nii 

tehakse koostööd kohaliku omavalitsuse ja kultuurimajaga kohalike tähtpäevade tähistamiseks  

ning projektide kirjutamiseks. Liikmeskonna noorendamise huvides tehakse koostööd 

kohaliku kooliga, kus toimuvad kultuuriloo tunnid II ja V klassi õpilastele ning 

lastejumalateenistus jõulude eel. Viiakse läbi ka advendihommikuid. 

Kogudusele viiakse läbi igapühapäevaseid jumalateenistusi, korraldatakse kontserte ja 

tegeldakse diakooniatööga. 

 

Järva- Jaani kirikukoguduse visioon: 

Kirikukogudus on usuliste ning kõlbeliste väärtuste kandja ja kujundaja, kes edendades 

kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust jõuab rahvale lähemale.  

 

 

 

3. Arengustrateegia üldine kirjeldus 
 

Arengustrateegia üldine kirjeldus hõlmab EELK  missiooni ja väärtusi. Meie missiooniks on  

olla hooliv, avatud, aktiivne ja huvigruppe ühendav ning Kristuse misjonikäsku täitev  

kogudus.  

Koguduse väärtused tulenevad EELK arengustrateegiatest: 

Pühadus- Jumala kohalolek väljendub seletamatus väes, millest saadakse osa ilmutuse ja 

palve kaudu 

Kristuse-keskus-  kirik kuulutab ja tunnistab Kristlust, et inimesed jõuaksid hingeõndsusele. 

Sõna ja  sakrament on jumalateenistusliku elu keskne sisu. Inimene peab elama oma usku.  

Osadus- koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. Kiriku ühtsus sünnib 

osadusest Jumala ja üksteisega 

Hoolivus- kirik on oma näoga inimese poole, ta kuuleb, näeb, märkab, aitab ja armastab 

inimest. 

Nähtavus- kirik on ühiskonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma 

liikmete kaudu 

Avatus- kirik on avatud uutele inimestele, ideedele ja spirituaalsele mitmekesisusele, ühtaegu 

hoides ja kandes traditsioone. 

Aktiivsus- kirik innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisse. Aktiivsetel inimestel on 

järgijaid. 

 

 



4. Strateegilised eesmärgid 
 

Järva- Jaani Ristija Johannese kogudus on elujõuline kirikukogudus, kelle strateegilised 

eemärgid on seotud koguduse arendamisega ja kohapealse kultuuritraditsiooni säilitamisega. 

1) Jumalateenistused ja talitused toimuvad korrapäraselt ning nende läbiviimise tase on 

väga hea 

2) Koguduse liikmete vahel valitseb osadus ja ligimesearmastus 

3) Kohalik kultuuripärand (kirik) on avatud teeliste kiriku külastajatele  

4) Kogudus on aktiivseks partneriks kohalikule omavalitsusele  

5) Kogudus on partneriks koolile 

6) Noored on kaasatud kiriku tegevusse 

7) Juhtorganitele, vabatahtlikele ja koguduse liikmetele on läbi viidud koolitusi 

8) Kiriku vara kasutatakse heaperemehelikult ja säästvalt 

9) Kogudusele kuuluvad hooned on korras. 

10) Kiriku dokumentatsioon on korras. 

Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks koostatakse tegevuskava, kus  määratakse vastuajad ja 

planeeritakse ajaline jaotus. 

Tegevuskavas ei ole esialgu märgitud ressursside kavandamist, kuna need on seotud 

majandusaasta aruannetega ja eelarve koostamisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Tegevuskava  aastateks 2010- 2015 

5.1.Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine 

Eesmärk:  Jumalateenistused ja talitused toimuvad korrapäraselt ning nende läbiviimise tase on väga 

hea, tagamaks  huviliste osavõtu pühapäevastest jumalateenistustest 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Korraldada 

Taize´palvuseid 

X 

24.06 

x x x x x Õpetaja 

Organist 

Pühakirjatekstide 

ja palvete 

lugemisel 

kasutada lugejaid, 

sh noori 

X x x x x x Õpetaja 

Muusikute ja 

koori kasutamine 

jumalateenistustel 

X x x x x x Õpetaja, 

organist 

Kiriku laulu- ja 

tänupalvete õhtud 

 X  

kord 

kuus 

   x Õpetaja, 

organist 

 

 

 

5.2. Laste- ja noorsootöö 

Eesmärk: Noori kaastakse  kiriku ettevõtmistesse, lapsed õpivad tundma jumalasõna 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Laste pühapäevakool x x x x X x Õpetaja,  

noortejuht 

Noortejuhtide 

koolitamine 

X 

- 

x x x X x Õpetaja 

MTÜ Noorteklubi 

ürituste sidumine 

koguduse noorte tööga 

xx x x    Noortejuht, 

Noorteklubi 

Lastevanemate 

teavitamine  II ja V 

klasside kultuuriloo 

tundidest 

Mai, sept Mai, sept Mai, sept Mai, 

sept 

Mai, 

sept 

Mai, 

sept 

Õpetaja, 

Juhatus 

Kultuuriloo tunnid 

koolis II ja V klassile 

x x x x X x Õpetaja 

Noorterühma  x  x  x Õpetaja 



kaasamine teiste 

noorterühmade tööga 

tutvumisele 

noortejuht 

Leerikool Kevad  Kevad Kevad Kevad Kevad Kevad Õpetaja, 

juhatus 

Lastejumalateenistused x x x x X x Õpetaja, 

juhatus 

Lasteetendused 

kristlike tähtpäevade 

eel koolis jm 

x x x x X x Noortejuht 

Pühadega seotud 

tegevused nt 

piparkookide 

küpsetamine, 

kingituste 

valmistamine, 

munadepühade 

kaunistused 

x x x x X x Noortejuht 

 

 

5.3. Diakooniatöö 

Eesmärk: Koguduse liikmete vahel valitseb osadus ja ligimesearmastus, toimib koostöö 

erinevate seltside  ja seltsingutega  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Koostöö 

planeerimine KOV 

sotsiaaltöötajaga 

 x x x X x Õpetaja 

Kodukülastuste 

jätkamine 

x x x x X x Linda, 

õpetaja 

Eakate nimekirja 

koostamine (al 65) 

ja kontrollimine 

x x x x X x Õpetaja. 

Sekretär 

Süstematiseerida 

vabatahtlike  

register 

diakooniatöö 

tegemiseks  

 x x    Õpetaja 

Juhatus 

Hooldekodus 

olevate inimeste 

külastamine  

x x x x X x Juhatus 

Ulve 

Koostöö eakate 

päevakeskusega 

 x x x X x Nõukogu, 

koguduse 

liikmed 

Koostöö  x x x X X Noortejuht, 



külaseltsidega õpetaja, 

nõukogu 

liikmed 

 

5.4. Muusikatöö 

Eesmärk: Kultuuritraditsioonid on seotud kirikueluga; muusika on hinge rikkus 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Kontserdid kirikusse 

 

X 

 

X x x x x Õpetaja, 

organist 

Rein Rannap ja 

Mihkel Matiesin 

14.VII      Õpetaja 

Lembit Saarsalu 

saksofonil 

 X 

 

    Õpetaja 

Hariduskolleegiumi 

koori esinemine 

X 

1.advent 

X x x x x Õpetaja 

Nadja ja Hermani 

duett kirikus 

X X x x   Organist 

 

 

5.5. Ühiskonna- ja misjonitöö 

Eesmärk: Koguduse tegemistest  on teadlikud valla elanikud, kihelkonna külade elanikud, kiriku, 

kihelkonna  ja valla külalised ning nii mõnigi leiab tee koguduse juurde. Oluline on olla kuuldav 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Osaleda teeliste kirikus 

Juuni- august 

X 

 

x x x x x Õpetaja, 

koguduse 

liikmed 

Noorgiidide 

koolitamine  

X x x x x X Opetaja 

Valla ajalehes kirikuelu 

kajastamine 

X x x x x X Õpetaja, 

noortejuht 

Kooli ajalehes 

noorterühmast kiriku 

juures 

X  x  x  noorterühm 

Kihelkonda tutvustava 

näituse  koostamine ja 

tutvustamine 

kihelkonna külades 

Aprill, 

mai 

x X   x Õpetaja,  

juhatus 

Kihelkonnapäevade 

avamine kirikus. 

Näituse avamine  

30.mai 

 

    x toimkond 

Rahvariiete kandmise 30.mail     x toimkond 



päev:  

Järva- Jaani taidlejate 

kontsert pastoraadi ees, 

Külade tutvustamine 

pastoraadi pargis 

 

Kihelkonnapäevi 

tutvustava voldiku 

väljaandmine  

Mai      x Juhatus 

Lasteaia Jaanilill 

kihelkonnateemaline 

üritus pastoraadi 

juures. 

01.juuni 

10.00 

    x Lasteaed ja 

õpetaja 

Broshüüri esitlus 06.06.      Õpetaja 

Kihelkonnapäevade 

konverents 

11.06     x  

Toimkond 

Ch. Kelchi 

mälestusjumalateenistus 

12.06     x Õpetaja 

Mõisate tuur:  

Buss  Järva- Jaani 

pastoraadi juurest: 

Kuksema- Pähu- 

Kuusna- Karinu- 

Metsamõisa- Türje- 

Võhmuta- Kuie- 

Einmanni- Kaeva- 

Rava- Seliküla- 

Metstaguse- Roosna- 

Alliku- Orina 

20.06 

Kell 

12.00 

     Silva Kärner 

Helgi Veemaa 

Vello 

Kallandi 

Külade tuur (koolid)    X    

Presidenditule 

tervitamine, ausamba 

juures tule jagamine.   

23.06 x X X x x toimkond 

Vabadussõjas langenute 

mälestustahvli avamine 

kirikus. 

23.06      Õpetaja, 

toimkond 

Kihelkonnapäevade 

lõpetamine  

23.06 x X X x x Toimkond, 

õpetaja 

Järva- Jaani kiriku 

nimepäeva tähistamine: 

Taise`palvus kirikus 

koos segakooriga 

24.06 

17.00 

 X  x x Juhatus, 

õpetaja 

 



 

 

 

 

 

5.6. Avalikud suhted 

Eesmärk : Kiriku ja koguduse tegemistesse suhtutakse tolerantselt; teavet on võimalik saada 

ka Interneti kaudu 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Koostöö teiste 

koguduste 

noortega 

X X x X x X Noortejuht  

ja õpetaja 

Suhted Kälviä 

kirikuga 

Soomest 

 X x X x x Õpetaja 

Sõprussuhted 

Virrati 

kogudusega 

Soomest 

X X x X x x Õpetaja, 

kogudus 

Suhted 

Tönisvortsi 

kogudusega 

Saksamaalt 

X X x X x X Õpetaja, 

kogudus 

Seminaride ja 

ühislaagrite 

korraldamine 

 X  X  x kogudus 

Kiriku tegemiste 

kajastamine 

meedias 

Kuma 

raadio, 

valla 

ajaleht 

valla 

ajaleht 

Eesti 

Kirik 

valla 

ajaleht 

Eesti 

Kirik 

valla 

ajaleht 

Eesti 

Kirik 

valla 

ajaleht 

Eesti 

Kirik 

valla 

ajaleht 

Eesti 

Kirik 

juhatus 

Kodulehekülje 

loomine ja 

arendamine 

(blogi 

võimalus?) 

 X x X x x Õpetaja, 

juhatus. 

sekretär 

 

5.7. Majanduselu 

Eesmärk:  Hoitakse  kiriku vara, kasutatakse seda heaperemehelikult ja säästvalt;  

korrastatakse kogudusele kuuluvad hooned ja territoorium. 



 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Katuse projekti 

tellimine ja 

ellurakendamine 

 x x X   Õpetaja, 

juhatuse 

esimees 

Kirikukellade, kellatooli 

ja 

helistamismehhanismide 

soetamine 

X x     Õpetaja, 

juhatuse 

esimees 

Oreli remondi 

lõpetamine 

X      Õpetaja, 

juhatuse 

esimees 

Kiriku karniisi ja 

harjaslaudade 

vahetamine 

X      Juhatuse 

esimees 

Vertikaalplaneerimine  x x    Juhatuse 

esimees 

 

5.8. Koguduse juhtimine 

Eesmärk: Kiriku dokumentatsioon  ja arhiivimaterjalide  on korras. Kiriku tutvustamiseks on 

koostatud teabematejal. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Juhatuse 

koosolekud 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Veebr 

Mai 

Sept 

Nov 

Juhatuse 

esimees 

õpetaja 

Aasta 

aruandekoosolekud 

veebr veebr veebr veebr veebr veebr Õpetaja, 

kirikunõukogu 

Kirikut tutvustava 

materjali 

väljaandmine, 

Mai     x  Õpetaja, 

juhatus 

Dokumentide 

korrastamine 

pidev pidev pidev pidev pidev pidev Õpetaja, 

sekretär, 

kirikunõukogu 

Kogujaga liitumine  x     Sekretär, 

õpetaja 

Koolitused 

koguduse 

juhtorganitele 

Kasvav 

kogudus 

x X x x x Õpetaja, 

nõukogu 

Koolitused 

töötegijatele ja 

X 

Kasvav 

x X x x x Õpetaja 

 



vabatahtlikele kogudus 

Teeõhtud, 

piiblitunnid 

kodukandetegemine 

X x X x x x Õpetaja 

 

Tööpraktika 

juhendamine 

/sekretär-perenaine) 

 x     Õpetaja  

 

6. Arengukava muutmine 
Koguduse tegevuskava vaadatakse üle igal aastal ning analüüsitakse planeeritud tegevusi. 

Seejärel kavandatakse parendustegevused ning tuuakse välja seni õnnestunud tegevuste 

tugevused. Uute plaanide koostamisel arvestatakse analüüsil esilekerkinud takistusi või 

võimalusi olukorra muutmiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA (materjal koolituselt Kasvav kogudus) 

Millised on koguduse tugevused? 

- Ehitustegevus, remontööd 

- Pikaajalised traditsioonid 

- Pastoraat on korras ja tingimused töötamiseks on loodud 

- Suhted omavalitsusega head 

- Suhted kooliga toimivad 

- Kogudusel on oma õpetaja 

- On palju vabatahtlikke töötegijaid (Teeliste kirik) 

- Kogudusel on koostööd tegev tuumik 

- On oma organist ja korras orel, muusika heal tasemel 

- Toimiv pühapäevakool, leeriõpe 

- Info järjepidevus 

- Jumalateenistused ja erinevad osaduse võimalused 

- Kodukülastused 

- Hea suhe koguduses 

Millised on koguduse nõrkused 

- Riik ja kirik on praegu lahus tegutsevad institutsioonid 

- Koolis ei ole usuõpetus kohustuslik 

- Eesti rahva kristlikku suhtumist on raske kujundada, kuna ajalugu on valgustanud usuküsimust 

vaid ühest vaatevinklist- sellest, kuidas toodi ristiusk väevõimuga 

- Igapühapäevastel jumalateenistustel käib vähe rahvast- tänased prioriteedid ja tegevused on 

igapäevases elukorralduses muutunud, tehakse valikud 

- Külm kirik talvel 

- Koguduse liikmete passiivsus 

 

 

 



Missugused on võimalused arenguks? 

- Lastejumalateenistuste läbiviimine koolis 

- Noorte kristliku kasvatuse eesmärgistamine 

- Laste ja noorsootöö edasiarendamine lähtudes põhiülesandest, kus õpitakse mõistma õiget ja 

väära  

- Õppida tundma tänaste noorte maailma, et neid köita pühapäevakooli tegemistega 

- Eetiliste väärtuste kuulutamine: armastus ja tõde 

- Hoolivuse ja avatuse näitamine  (mõttetalgud; et inimesed ei tunneks võõristust religiooni 

suhtes vaid tunneks, et see on iga inimese loomulik osa) 

- Sakramendi jagamine 

- Misjonitöö tegemine- et inimesed leiaksid tee koguduse juurde 

- Kihelkondade ja kooliajaloo ajalooliste juurte väärtustamine, mis on saanud alguse religioonist, 

kirikust 

- Mõelda, mida meie saame teha 

- Minna rahva keskele ja vestalda inimestega vabalt, et kasvatada inimestes tänutunnet 

- Kutsuda inimest koguduse juurde; inimesele on vaja, et temasse suhtutakse sõbralikult 

- Koostööpartnerite leidmine 

- Saada projektidele rahastust 

- Kirikukontserdid 

- Täiendkoolitused vaimulikule ja töötegijatele 

- Turismivaldkonnaga tegelemine 

Missugused on ohud? 

- Kogudus ei käi käsikäes ega toeta mõttetalguid 

- Inimesed kardavad tunnustada end kristlasena 

-  Inimesel on vale kujund Jumalast- loodab, et Jumal teeb kõik iseenesest heaks. Ei mõisteta, et 

elu juurde kuuluvad ka rasked asjad, valu, kannatused. Tänu sünnib sellest, kui raskustes olles 

saame toetuda Jumala lootustandvale abile. Kuid paljud ei suuda seda ühekorraga mõista 

- Ei suuda haarata kõiki kihelkonna külasid 

- Ühiskonna sekulariseerumine 


