
MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus

MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus 2021. aasta tegevusaruanne

1. Üldandmed

1.1. Kontaktandmed

1.1.1. Registrikood: Reg kood 80197040
1.1.2. Aadress: Kiriku plats 3 10130 Tallinn
1.1.3. Telefon: 627 7374
1.1.4. E-posti aadress: lny@eelk.ee

1.2. Juhtkond

1.2.1. Juhatuse esimees: Kristjan Luhamets
1.2.1.1. Juhatuse liikmed: Küllike Valk, Triinu Pihel, Toomas Nigola, Robert Bunder, Kristo
Hüdsi.
1.2.2. Revisjonikomisjoni liikmed: Maris Kuldkepp, Sirje Jätsa, Kevin Kirs

1.3. Töötajad ja vabatahtlikud töötegijad

1.3.1. Töötajate arv aasta lõpu seisuga: 5
1.3.2. Töötajad: Tegevjuht - Triin Salmu
Piibli- ja Misjonikursus - Kadre Arikainen (juht), Mattias Haamer, Anna-Katariina Vaino,
Richard Markus Tamm (jaanuar-juuni) ja Johannes Ots (september-detsember).
1.3.3. Vabatahtlike arv: 51
1.3.4. Vabatahtlikud kaastöölised: Lastetöö tegijate suvepäevad (5): Teele Jänes,
Aleksander Jänes, Terje Jaamul, Marika Sepp, Eha Kraft.
Noortejuhtide Seminar (3): Joel Reinaru, Ranno Seppel, Raul Suurväli
Noortefestival JäPe (43): Hetek Johanna Tamm, Adeliine Lail, Aleksander Erstu, Andrus
Mõttus, Angelika Glaser, Eliise Sepp, Hanna Järve, Hannamari Bachmann, Karl Bachmann,
Hondar Väärtnõu, Ingel Madleen Tiitus, Jaanika Justus, Kaaleb Humal, Karel-Julius Kaus,
Katarina Kaleininkas, Kersti Aun, Kirke Medri, Kristofer Petermann, Liina-liis Nõmm, Maila
Juns-Veldre, Martaliis Kuslap, Marten-Harry Kaus, Paul Traks, Renata Kaleininkas, Roland-
Joann kaus, Stefan Carl Seppel, Tene Metsma, Tõnis Takel, Triin Rannu, Sirle Gunin, Linda
Sakala, Syret Kärt, Elise Nora Pruun, Elsbet Helena Tiitus, Jürgen hein, Mailiis Kuusler,
Osvald Nigola, Richard Markus Tamm, Marta Põld, Johannes Ots, Kadre Arikainen, Mattias
Haamer.
Mõned inimesed on vabatahtlikud mitmes tegevuses.
1.3.5. Töötingimused: 24,7 ruutmeetrine kontor aadressiga Kiriku plats 3, Tallinn. Kontoris
olemas vahendid töö tegemiseks - 1 lauaarvuti (2014) , 1 MacBook sülearvuti (2011),
printer, data-projektor.
VW Transporter (2005) 9 kohaline buss.
Tegevjuht kasutab töö tegemiseks ka isiklikku sülearvutit, tahvelarvutit ja telefoni.
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1.3.6. Täienduskoolitus töötajatele ja vabatahtlikele: Noortefestivali JäPe raames said osad
vabatahtlikud hingehoiu koolituse Tiina Jannolt.

1.4. Liikmed

1.4.1. Liikmete arv: 323

2. Ülevaade tegevusest

2.1. Põhikirjaste ülesannete täitmine:
NOORTETÖÖ

Noortejuhtide Seminari palveõhtu
Aeg: 27. aprill 2021
Koht: Zoom
Palveõhtu eesmärk oli olla ühises ülistuses, osaduses ja palves. Noortejuhtid said jagada,
kuidas neil läinud on ja, mis nende mured on. Seejärel sai gruppides üksteise eest
palvetada. Sai koos ka ülistatud.
Palveõhtul osales 17 inimest.

Noortejuhtide Seminar
Aeg: 22. mai 2021
Koht: Tehnika 115, Tallinn
Kuna olid riiklikud piirangud ei saanud meeskond korraldada oma tavapärast seminari, mis
tavaliselt toimus kahel korral aastas. Meeskond otsustas teha ühepäevase kokkusaamise
noortejuhtidele. Teemaks oli palve ja ülistus. Tuldi kokku ning oldi koos palves ja ülistuses.
Seejärel mindi tänavale inimeste eest palvetama. Seejärel tuldi tagasi kokku ning jagati oma
kogemusi.
Osales 17 inimest 11-st kogudusest.

Noortefestival JäPe "Tule välja!"
Aeg: 08.-11. juuli 2021
Koht: Püha, Saaremaa
Noortefestivali JäPe raames toimusid erinevad tegevused - teenistused ja palvused,
programmid, ülistus, rühmatööd, Vembu-Tembu turg, terve laagriga maastikumäng ja vaba
lava. Lisaks olid ka õhtused tegevused lõkke ääres, chatroomis  ja kohvikus. 2021 aastal
koguti Vembu-Tembu turuga 610€ Argo Oleski pere toetuseks. Rühmatöödeks olid esmaabi,
korvpall, fitness, Plussmeedia, toit kuumal ajal, Homne toimub (keskkond), Taize laulude
õppimine, abstrakt maalimine, uni on püha (lõunauinak unejutuga) ja discgolf. Õpetuslikku
osa jagasid Urmas Viilma ja Tiina Klement (jutlused teenistustel) ning Mervi Kalmus, Kristo
Hüdsi, Kadre Arikainen, Anti Toplaan, Madis Kask ja Kristiina Seppel programmides
(hommikul ja õhtul). Teemaga seoses toimusid ka väikerühmad. Kõik osalejad jagati vanuse
järgi väikerühmadesse ning igal rühmal oli oma juht.
Tagasiside festivalile oli hea. Inimestele meeldis koht ja ka meelsus. Mainiti väga head
osadust ja palvemeelsust ning üldist mõnusat õhkkonda.
Osales 144 inimest 45-st erinevast kogudusest (5 konfessiooni - EELK, EEKBKL, EKNK,
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MPEÕK ja vabakogudused).

Noorte Piibli- ja Misjonikursus
Aeg: 16. jaanuar, 20. veebruar, 20 märts, 17 aprill ja 15. mai toimusid ühepäevased
kokkusaamised/veebikohtumised. Kogu nädalavahetuseks saadi kokku: 11.-13. juuni, 17.-
19. september, 15.-17. oktoober, 19.-21. november, 17.-19. detsember.  
Koht: Põltsamaa ja internet. 
2021. aasta algas keerulise COVID olukorraga. Jaanuaris ei olnud võimalik päriselt kokku
saada ning kokkusaamine tehti interneti teel. Veebruari kuus võeti tiimiga aega
palvetamiseks, palvetati selle eest, et kuidas kursusega edasi minna. Kuna paljud kursuse
liikmed olid noored ning pidid niigi palju aega videotundides olema seega otsustasime
tiimiga, et seminare internetis ei tee ning hoiame kontakti omavahel kuni saab päriselt kokku
saada. 
Veebruaris saadi kokku mõneks tunniks, et koos tiimi ja ka kursuslastega palvetada. Oli
eriline aeg osaduses, kus sai jagada, mida Jumal kellegi elus teinud on. 
Märts/aprill toimusid videoloengud, et üksteise näod ikka meeles oleksid. 
Mais oli olukord COVIDiga seoses juba nii hea, et sai koos kursuslastega minna matkale,
käidi Põltsamaa lähedal matkarajal. 
Juunis sai taas edasi minna päris nädalavahetustega - ööbimise ja seminaridega ja kõige
muuga. 
Kuna kõiki kursuse teemasid ei jõutud läbida selle üheksa kuu jooksul, alates 2020 aasta
septembrist, siis mindi sama kursusega 2021 aasta septembris edasi. Septembrist kuni
novembrini saadi rõõmsalt nädalavahetusi pidada ja lektoreid kõnelema kutsuda. Muidugi ei
puudunud nädalavahetustele eelnev kiirtestimine. Lektorite hulgas olid 2021 aasta jooksul
Markus Haamer, Robert Bunder, Titta Hämäläinen, Ivo Unt, Mai Liivrand, Krisi Vimpari, Joel
Reinaru, Marek Roots, Kirsti Malmi ja Tõnu Lehtsaar. Teemadeks olid sakramendid,
Piiblitunni ette valmistamine, jutlustamine, Püha Vaim ja armuannid, jüngerdamine, isiklik
evangelism, misjon, diakoonia ning hingehoid. Suur õnnistus on, et paljud tulevad rõõmuga
noori kristlasi teenima oma teadmistega. 
Detsembris sai kuulda noorte praktikaaruandeid. Oli hea osadus ning väga julgustav aeg nii
tiimile kui ka kursuslastele. Paljud tegid oma praktikaks noorte või lastetööd,
meeldejäävamateks osutusid kuuldemäng, mille tulemust saime ka ise kuulata,
kodukogudus ja kliimateemalised seminarid. 
2021 detsembris lõpetas Piiblikooli X lend. Kursust alustas 17 noort, kuid erinevatel
põhjustel pidid mitmed kursuse pooleli jätma, eriti oli see seotud kursuse pikenemisega.
Seda suurem on rõõm nende 11 noore pärast, kes edukalt Piiblikooli lõpetasid ning kellele
19. detsember tunnistused jagati. 
Meeskonda kuulusid Kadre Arikainen (juht), Mattias Haamer, Anna-Katarina Vaino, Richard
Markus Tamm (kuni juuni 2021) ja Johannes Ots (alates september 2021).

LASTETÖÖ

Lastetöö tegijate palveõhtu
Aeg: 07. jaanuar
Koht: Zoom
Palveõhtu eesmärk oli lastetöö tegijad korraks kokku tuua, et kuulata, kuidas neil läinud on.
Kirsi Vimapri jagas väikest mõtet Piiblist ning toimus ühine palveaeg. Inimesed said jagada
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oma lastetööst ja öelda ka palvesoove. Lisaks loositi ka eestpalve inimesed, kelle eest
edaspidi palvetada.
Palveõhtul osales 20 inimest. 

Lastetöö hooaja stardipäev
Aeg: 24. mai 2021
Koht: Zoom
Kahjuks ei olenud võimalik füüsiliselt kokku saada ja seega otsustas meeskond, et
stardipäev tehakse zoomi vahendusel. Stardipäeva kavas oli kaks loengut ning ka gruppides
jagamine ja palvetamine. Ruuda Lind pidas loengu praeguse aja laste rasketest oludest,
stressis lastest ja kuidas neid aidata ning Lii Lilleoja pidas loengu selle kohta, kuidas
töötegija ise stressiga toime saab tulla.
Osales 20 inimest.

Lastetöö tegijate suvepäevad "Jutustan sinule loo"
Aeg: 13.-15. august
Koht: Vasta, Lääne-Virumaa
Suvepäevadel käisid semianri pidamas Katri Aaslav-Tepandi ja Tõnu Tepandi. Seminari
teemaks oli  Avalik esinemine, hääle kasutus ja kuidas lugusid rääkides kuulajat haarata.
Pühapäevane seminar oli lugude jutustamisest ja kirjutamisest, oma loo rääkimisest. Seda
pidas Heli Reichardt. Lisaks seminaridele olid kavas ka töötoad. Valikus olid maalimine,
bibliodraama, liikumine/sport, räägime Joonast, põrandapildid ja digitaalsed lood.
Esimesel õhtul toimus programm, kus sai omavahel tuttavaks ja ka natuke omavahel
võistelda. Toimusid erinevad ülesanded, mida meeskndade liikmed pidid lahendama ja
tegema. Teisel õhtul toimus väike teatrifestival, kus rühmadesse jaotatuna pidid osalejad
ettevalmistama ühe osa veeuputuse loost, mis jagati nelja ossa. Ka lapsed valmistasid ette
näidendi Joona loost. Pühapäeval lõpetati programm Viru-Nigula kirikus teenistusel.
Lastel oli oma programm seminaride ajal. Nende programm keskendus Joona loole. Neil
toimusid erinevad tegevused nii sees, kui ka väljas.
Osales 24 täiskasvanut ja 8 last, 13-st kogudusest.

MUU

MISSIO Läänemaa
Aeg: 18.-21. august 2021
Koht: Lääne-Nigula ja Haapsalu
EELK Misjonikeskuse ja lääne praostkonna poolt korraldatud Missio raames toimus
erinevaid tegevusi, kus LNÜ oli abis. 21. augustil toimunud konverentsil viis Triin Salmu läbi
ühte rühmatööd noortetööst. Missio raames toimus ka kaks noorteõhtut, üks Haapsalu
Baptistikoguduses ja teine Haapsalu Metodistikoguduses. Mõlemal noorteõhtul osales
umbes 20 noort. Toimus sõnaline osa ja ka ülistus.  Lisaks varustas LNÜ Maris Kuldkeppa
põrandapildi materjalidega, et ta saaks läbi viia Põrandapildi tegevust lastele.

Tunnustamine
Aeg: 10. oktoober 2021
Koht: Tallinna Piiskoplik Tookirik
Igal aastal tunnustab LNÜ juhatus aasta laste- ja noorsootöö tegijat ning aasta sündmust.
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Tunnustatavad valiti juba kevadel, kuid autasud jagati välja EELK tänujumalateenistusel
lõikustänupühal. Autasud said Ave Mölster (aasta lastetöö tegija), Plussmeedia toimkond
(aasta noortetöö tegija) ja Kaarli kooli kirikuaasta  õppevideod (aasta sündmus/tegu). Lisaks
jagas LNÜ juhatus ka elutöö preemia Tiina Luhametsale ja aasta üllataja autasu Eenok
Haamerile.

Juhatus ja üldkoosolekud
LNÜ juhatus sai kokku viiel korral. Kõik koosolekud olid virtuaalsed. 
Üldkogu sai kokku 15. juuni ja 28. detsember. 

3. Kommunikatsioon ja suhtekorraldus

3.1. Kodulehekülg ja ühismeedia

3.1.1. Kodulehekülje aadress: lny.pusa.ee
3.1.2. Facebooki lehe aadress: https://www.facebook.com/eelklny
3.1.3. Muu ühismeedia:
Ühismeedia kanal: Instagram
Aadress: eelk_lny
Ühismeedia kanal: Instagram
Aadress: noortefestival_jape
Ühismeedia kanal: YouTube
Aadress: https://www.youtube.com/channel/UCwfuYpCF-Zh0hydnAE0VeRg
Ühismeedia kanal: YouTube
Aadress: https://www.youtube.com/user/noortefestival

3.3. Suhted ja koostöö

3.3.1. Suhted ja koostöö töövaldkonna assessori ja komisjoniga: Suhted assessor Katrin
Helena Melderiga on olnud head. Kuigi 2021 aastal ei ole kokkupuuteid väga olnud.
3.3.2. Koostöö teiste EELK sihtasutuste ja organisatsioonidega: EELK MIsjonikeskus kutsus
LNÜ kaasa Missio Läänemaa korraldusse. LNÜ oli kaasatud noortetöö programmi.
Konsistooriumi kaudu oli võimalik kasutada EELK Zoomi lastetöö palveõhtu ja stardipäeva
pidamiseks. Lisaks ka LNÜ üldkoosolekute korraldamiseks.
3.3.3. Koostöö EELK praostkondade ja kogudustega: Kuna 2021 aastal ei olnud palju
füüsilisi tegevusi siis ei olnud palju kokkupuuteid kogudustega.
Suvel toimunud JäPe toimus Saaremaal, Pühas. Püha kogudus oli väga hea vastuvõtja
väga lühikese etteteatamisega (pidime kevadel 2021 toimumiskohta vahetama).
Suvel olime külas ka Viru-Nigula kogusel, kui korraldasime Vasta koolis lastetöö tegijate
suvepäevad.
Piibli-ja Misjonikursusel oli 2021 aastal tihe koostöö Põltsamaa kogudusega.
3.3.4. Koostöö teiste konfessioonidega Eestis ja välismaal: Ametlikku koostööd teiste
konfessioonidega ei ole, kuid teiste konfessioonide inimesed on meie tegevustes
korraldusmeeskondades kaasas olnud.
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3.3.5. Koostöö teiste kiriklike, usuliste ja muude organisatsioonidega Eestis ja välismaal:
Triin Salmu on Eesti Kirikute Nõukogu noortetöö nõukogu projektijuht.
Kadre Arikainen on Luterliku Maailmaliidu 13. assamblee korralduskomitee liige.
3.3.6. Koostöö kristliku ja ilmaliku meediaga: LNÜl on olnud koostöö Plussmeedia ja Eesti
Kirikuga. Ilmaliku meediaga ei ole koostööd olnud.

4. Majanduslik olukord

4.1. Tulud kokku: 35801
4.1.1. sh EELK toetus: 13000
4.2. Kulud kokku: 32088
4.3. Peamise tuluallikad: EELK toetus, Norra Misjoniseltsi projekt (JäPe ja piiblikool), EKNi
oikumeeniline projekt (JäPe), Siseministeerium (läbi EELK projekti) ja osavõtumaksud
erinevatelt üritustelt.
4.4. Hinnang majanduslikule olukorrale ja tulevikuväljavaated: Hetkeline hinnang on, et
oleme oma vahenditega hästi hakkama saanud. Oleme suutnud oma tegevused vaatamata
väikestele eelarvetele hästi läbi viia. Hetkeseisuga on ka tulevikuväljavaated head, kuigi
Piiblikooli eelarve vajab lisatulu. Koos Jumalaga on kõik võimalik.
4.5. Mida on ette võetud tulubaasi suurendamiseks?: Plaanis on Piiblikoolile koguda rohkem
annetusi. Selleks on plaanis uuel aastal teha väike kampaania nii Soomes, kui ka Eestis.

5. Hinnang aruandeaastale ning muud tähelepanekud ja ettepanekud

5.1. Hinnang aruandeaastale: EELK LNÜ üldkoosoleku hinnang 2021 aastale oli väga hea.
Olemasoleva eelarvega saadi efektiivselt hakkama.
Kuigi kõik tegevused ei toimunud täpselt nii nagu plaanis ja asju pidi ümber mängima ning
internetti üle viima, said tegevused siiski tehtud. Ka tagasiside tegevustele oli osaljate poolt
hea.
5.3. Lühikokkuvõte tegevusest EELK üldaruandesse lisamiseks: EELK LNÜ korraldas 2021
aastal kokku 7 tegevust/üritust (3 veebis ja 4 füüsiliselt). Lisaks toimus ka Noorte Piibli- ja
Misjonikursus, mis sai kokku 10 korda (3 veebis ja 7 füüsiliselt kohtudes).
Tegevustest võiks välja tuua Noortefestivali JäPe "Tule välja!", mis toimus Pühas ja Lastetöö
tegijate suvepäevad "Jutustan sinule loo", mis toimus Vasta mõisakoolis. Laste- ja noortetöö
tegijatele korraldati ka paar virtuaalset palveõhtut, kus sai koos ülistada ning üksteise eest
palvetada.
LNÜ tegevustest võttis osa kokku umbes 234 inimest ja LNÜ töös osales 51 vabatahtliku.
LNÜ tööd juhib 6 liikmeline juhatus ning kaks korda aastas toimuv üldkoosolek.
Vaatamata raskele piirangutega aastale oli LNÜ töö siiski õnnistatud ning prooviti siiski
teenida EELK laste- ja noortetöö tegijaid.

Aruande koostaja ja esitaja

Aruande koostaja(d): Triin Salmu ja Kadre Arikainen
Aruande esitaja: Triin Salmu
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