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See EELK Pühapäevakooli materjal projekt sai alguse 2021. aasta sügisel, kui misjonär Salome
Olenius avastas, et eestikeelset pühapäevakooli materjali on olemas aga puudu on luterliku
eripäraga tunnid. Endine Eesti misjonär Titta Hämäläinen oli sellega nõus ja lubas kaasa teha ka
mere taga olles. Eesmärgiks sai teha pühapäevakooli tundide juhised EELK kirikuaasta tähtsate
kirikupühade kaupa, mis on kaasaegne ja kogub erinevat infot samasse kohta. Näiteks on
materjali toodud videosid ja internetist leitavaid meisterdamise juhiseid koos linkidega, mida
pühapäevakooliõpetaja ei pea hakkama ise otsima.

Tundide sisulisi õpetusi on kirjutanud peale Salomele ja Tittale lisaks ka suure pühendumisega
Lia Kaljuste. Laulude otsimise eest tänud Anna Humalale, kes oma rikkalike teadmisi on materjali
jaoks kasutanud. Projekti kujundusele andis oma ilusa panuse misjonär Kirsi Vimpari. Tähtsa töö
toimetajana ja meisterduste otsijana tegi LNÜ Tegevjuht Triin Salmu. 

Paljud pühapäevakoolid ei saa kokku igal pühapäeval ja vahel saadakse kokku isegi mõnel teisel
nädalapäeval. Tihti just tähtsatel kirikupühadel jääb tund ära. Seda materjali saab kasutada
kirikupühadest rääkimisel, siis kui pühapäevakooli tund toimub. Näiteks tuhkapäevast võib
rääkida, kas enne või pärast püha, sest harva toimub pühapäevakooli tund kolmapäeval. See
materjal on loodud, et pühapäevakooli õpetajatel oleks vahendeid, mida kasutada tähtsate
teemade õpetamiseks just luterlikust vaatenurgast.

Kuna pidasime tähtsaks, et materjal jõuaks kiiresti kasutusse, mitte viie aasta pärast, kui kõik on
valmis saanud, avaldame EELK pühapäevakooli materjali “Lastekirik” osadena. Kuna internetis on
lihtsam niimoodi osaliselt asju avaldada siis ilmuvad tunnid LNÜ kodulehele. Teatud aegade
tagant ilmub sinna uus ports tunde, kuni jõuame kogu kirikuaasta läbi võtta. Võtame ka teilt
vastu mänge, käelise tegevuse ideid ja muud materjali, mida võime lisada materjali kõigile
pühapäevakooli õpetajatele kasutamiseks.

Meie palve on, et EELK Lastetöö saaks olla jätkuvalt kogudustes tähtis töö, mille väärtust
hinnatakse ka vaimulike ja koguduste juhatuste poolt. Palvetame ka jätkuvalt, et pühapäevakooli
õpetajaid leiduks juurde, ning, et see EELK Pühapäevakooli materjal “Lastekirik” võiks olla ka
uutele pühapäevakooli õpetajatele baas materjaliks, millest alustada tööd.

Veebruar AD 2022, 
Salome Olenius, misjonär, Võru praostkonna lastetöö sekretär

NB! Tundide avaldamist alustatakse paastuajast, 11.tunnist. Kirikuaasta esimesed 10 tundi
avaldatakse hiljem, advendiajast.


