
CURRICULUM VITAE 
 
ISIKUANDMED 
Nimi: MELDER, Katrin-Helena 
Aadress: Pikk 54, Järva-Jaani 73301, Eesti 
Telefonid: 3863 114, 53435774 
Skype: helena71301 
E-post: katrinmelder@hotmail.com, katrin.melder@eelk.ee 

Kodakondsus: eesti 
Sünniaeg: 30.01.1971 
Sugu: naine  
Perekonnaseis: vallaline 
Kiriklikud talitused: ristitud 23.10.1988 ja konfirmeeritud 28.05.1989 EELK Ambla Maarja 
koguduses, EELK Järva-Jaani koguduse liige alates 01.12.2003. 
 
HARIDUSKÄIK JA KOOLITUS 

• 13.03.2007 lõpetasin EELK Usuteaduse Instituudi religiooniõpetuse õpetaja 
kutsekoolituse. Kvalifikatsioon: põhikooli ja gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja.  
25.01.2007 kaitsesin lõputöö teemal „Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste suhtumine 
religiooniõpetusse“.  

• 11.12.2006 lõpetasin EELK Usuteatuse Instituudi akadeemilise usuteaduse 
magistriõppe. Kvalifikatsioon: teoloogia magistrikraad. 23.08.2006 kaitsesin 
magistritöö teemal: „Vabatahtliku kogudusetöö teoloogia ja praktika“, juhendaja mag 
Ingmar Kurg. 

• 22.11.-23.11.2006 läbisin Tallinnas Pirita kloostris Tartu Vabatahtlike Keskuse poolt 
korraldatud koolituse „Vabatahtlike kaasamine ja juhtimine noorteorganisatsioonides”. 

• 30.09.2004 läbisin EV Siseministeeriumi perekonnaseisuametniku koolituse. 
27.10.2004.aastast perekonnaseisuametniku õigused. 

• 05.06.2003 lõpetasin EELK Usuteaduse Instituudi pasoraalseminari. 
• 11.12.2002 lõpetasin EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse eriala, diplomõpe. 
• 01.10.2001-31.03.2002 õppisin Gustav-Adolf-Werki stipendiaadina Leipzigi Ülikooli 

teoloogia teaduskonnas. Kirjutasin diplomitööd prof.dr. W. Ratzmanni juhendamisel 
teemal: ”Die theologischen Grundlagen der ehrenamtlichen Arbeit in der Gemeinde“ 
(Vabatahtliku kogudusetöö teoloogia põhijooned). 

• 17.03.-20.03.2002 osalesin õppereisil Londonis Briti muuseumis. 
• 01.10.1998-31.07.1999 õppisin Gustav-Adolf-Werki stipendiaadina Leipzigi Ülikooli 

teoloogia teaduskonnas. 
• 14.03.-28.03.1999 osalesin õppereisil Iisraelis. 
• 1996-1997 lõpetasin EELK Usuteaduse Instituudi ettevalmistuskursuse sooritades 

heebrea ja kreeka keele eksamid. 
• 28.09-02.11.1991 lõpetasin noorte-ja pühapäevakoolitöö kursuse Soome Vabariigis 

Raudaskyla Kristlikus Õppeasutuses. 
• 1989-1991 lõpetasin mag Eenok Haameri poolt korraldatud usuõpetuse õpetajate 

koolituse Tallinnas. Atesteeritud 15.11.1991 EV Haridusministeeriumi poolt 
usuõpetuse õpetajaks. 

• 1989.a lõpetasin Aravete Keskkooli. (1988.aastal osalesin II kategooria kõrbematkal 
Karakumis ja 1987.aastal II kategooria mägimatkal Kaukaasias). 
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TÖÖ- JA TEENISTUSKÄIK 
• 01.05.2007 töötan EELK Misjonikeskuses Kiriku kaastööliste koolituse 

projektijuhina. 
• 01.10.2003.aastast töötan EELK Järva-Jaani koguduses õpetajana. 28.09.2003 

koguduse täiskogu poolt ametisse valitud ja 22.10.2003 EELK peapiiskopi otsusega nr 
83 ametisse kinnitatud. 

• 08.08.2003 ordineeritud Tallinna Toomkirikus koguduse õpetajaks. 
• 01.11.2003.aastast töötan Järva-Jaani Gümnaasiumis kunstiajaloo ja filosoofia 

õpetajana gümnaasiumi astmes, alates 01.09.2006 ka kultuuriajaloo õpetajana 
põhikooli astmes. Töökoormus 8 tundi nädalas. 

• 01.10.2002-01.10.2003 töötasin diakonina ja ühtlasi ka EELK UI Pastoraalseminari 
õpetajaameti kandidaadina EELK Haapsalu, Ridala ja Martna kogudustes assessor 
praost Tiit Salumäe alluvuses. 

• 01.02.-30.05.2003 töötasin Ridala Põhikoolis kultuuriloo õpetajana.  
• 10.08.2001 ordineeritud diakoniks EELK Ambla ja Aegviidu kogudustes abipraost õp 

T. Linnasmäe alluvuses. 
• 02.06.1998-10.08.2001 EELK Ambla Maarja koguduse praktikant abipraost õp T. 

Linnasmäe alluvuses. 
• 1991-2002 töötasin EELK Ambla Maarja koguduses sekretärina, 1995-2002 ka 

raamatupidajana.  
• 1991-1993 töötasin Roosna-Alliku Põhikoolis usuõpetajana. 
• 1989-1994 töötasin EELK Ambla Maarja koguduses pühapäevakooli õpetajana. 

 
ISIKLIKUD OMADUSED 
Emakeel: eesti. 
Võõrkeeled: saksa (sõnas ja kirjas), soome (sõnas ja kirjas), vene (sõnas). 
Sotsiaalsed oskused:  

• meeskonnatöö, mille olen saanud töökogemustega erinevates kogudustes; 
• hea kohanemisvõime mitmekultuurilises keskkonnas, mille sain oma õpingutega 

välismaal;  
• hea suhtlemisoskus, mille olen saanud töökogemustega erinevates kogudustes ja ka 

üldhariduskoolides;  
• hea esinemisoskus, mille olen saanud töökogemustega koguduse- ja koolitöös ja ka 

oma erialal ettekannete pidamisega (30.03.2006 ettekanne Urvastes Võru praostkonna 
vaimulikele ning ilmiktöötegijatele teemal: Vabatahtlik kogudusetöö, 16.11.2006 
ettekanne Tallinnas Sotsiaaltöö aastakonverentsil teemal: Vabatahtlikust 
kogudusetööst EELK-s);  

• hea pedagoogilise töö oskus, mille olen saanud pedagoogilise hariduse ja 
töökogemustega nii erinevates üldhariduskoolides kui ka kogudusetöös. 

Organisatoorsed oskused: 
• juhtimisoskus ja algatusvõime, praegu vastutan koguduses 25-liikmelise 

vabatahtlike töötegijate eest; mitme erineva projekti edukas juhtimine koguduses. 
• kiriku ja kogudusetöö tunnetus; 
• hea kogemus koguduses Teeliste kiriku projekti juhtimises vabatahtlikega, 

sealhulgas vastava koolituse korraldamine ja samuti erinevate koolituste korraldamine 
koguduses. 

Arvutioskused: hea Microsoft Office programmide (Word, Excel ja PowerPoint) valdamine. 
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Vastutavad ametikohad ja liikmelisus kutseala organisatsioonides:  
• 2013.aastast olen Järva-Jaani vallavolikogu liige ja Järva-Jaani valla haridus- ja 

kultuurikomisjoni esimees 
• 2010-2013 olin Järva-Jaani valla haridus- ja kultuurikomisjoni liige 
• 26.01.2006.aastast olen EELK Vaimulike Konverentsi juhatuse liige 
• 2008 olen EELK juhatuse esimeeste konverentsi korraldava toimkonna liige 
• 2005-2009, 2012- olen EELK Kirikukogu liige 
• 1998-2013 olin EELK Järva praostkonna revisjonikomisjoni sekretär 
• 1995-2002 olin EELK Ambla Maarja koguduse juhatuse sekretär 
• 1991-1995 olin EELK Ambla Maarja koguduse juhatuse liige 

Juhiload: Kategooria B. 
Lisainformatsioon: hobideks reisimine ja matkamine, erinevate maade kokakunst ning 
teejoomise kultuur, lugemine, kunst ja muusika.  
 


