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EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse 2022 a. tegevuskava plaan
LNÜ EESMÄRK TEGEVUS TEGEVUSE EESMÄRK AEG JA KOHT TEGIJAD KOMMENTAAR
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Juhatuse 
koosolekud ja 
üldkoosolekud

Tagada LNÜ järjepidev töö ning 
hoida kõik sündmuste 
korraldamised järje peal. 
Arendada LNÜ tööd.  

Terve aasta Juhatus Sellel aastal on LNÜ juhatus kokku saanud paaril korral. 28.06 toimus LNÜ üldkoosolek. 
Osales 7 inimest. Vaadati üle 2021 aasta tegevusaruanne ning ka 2022 aasta plaanid. 

LNÜ infovahetuse 
planeerimine

EELK ja kogudused oleksid 
teadlikud LNÜ tegemistest ning 
neil oleks info piisavalt vara 
olemas. Saata kogudustele ja 
kirikuvalitsusele iga kvartali lõpus 
kokkuvõte LNÜ tegemistest ning 
ka sellest, mis on tulemas. 

Terve aasta Tegevjuht Kokkuvõtteid ei ole saadetud, kuid kogudustele on jagatud infot tulevate sündmuste kohta. 
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Noortefestival 
JäPe 

Anda EELK noortele võimalus 
üle-eestiliselt kokku tulla ning olla 
osaduses. Pakkuda ülistust, 
Piibliõpet ning aktiivset vaba 
aega. Anda noortele võimalus 
kohtuda Jumalaga turvalises 
keskkonnas.

07.-10.07.2022 
Kursi, 
Jõgevamaa

meeskond ja LNÜ 
tegevjuht

JäPe pealkirjaks on "Ära karda!". Toimus planeeritud ajal ja kohas. Kuigi oli vaja töötada 
rasketes tingimustes siis meeskond suutis seda siiski korraldada. Meeskond lõi kohapeal hea 
õhkkonna ning noortel oli mõnus olla. Osalejaid oli natuke vähem kui eelnevatel aastatel. 
Osalejaid oli 81 (33 kogudust; 4 erinevat konfessiooni). Lisaks käis ka umbes 20 külalist. JäPe 
programmi olid planeeritud erinevad asjad. Toimusid programmid, kuhu kuulus mängimine, 
ülistus ja piiblitund/piiblikümblus. Kõik osalejad olid jaotatud väikerühmadessi, kes said igal 
päeval pärast programme kokku, et seal kuuldu üle arutada, küsimusi küsida ja koos palves 
olla. Tegevustena toimusid veel ka rühmatööd, mida oli kokku 6 (meedia, tants, misjon, 
puhkamine, valmisolek kriisideks/naiskodukaitse ja piiblitund). Osalejad said omale valida 2 
rühmatööd. Vembu-tembu turu ajal koguti raha kohalikule Kursi kogudusele, kes tegeleb 
praegu pastoraadimaja remondiga. Laupäeval toimus ka seminar, kus Karita Kibuspuu käis 
rääkimas hirmudest. Seal oli noortel võimalus küsida ka küsimusi. Ühise suure mängu ajal said 
väikerühmad pidada fotojahti. Noortel oli võimalus oma ande jagada teistega vaba-laval. 
Toimusid ka teenistused (ava ja lõpu), ülistusõhtu kirikus ja Taize palvus.

Noortejuhtide 
Seminar 

Arendada ja koolitada EELK 
noortejuhte. Anda noortejuhtidele 
võimalus kokku tulla ja omi 
kogemusi jagada. Anda 
noortejuhtidele vajalikud 
teadmised töö tegemiseks 
koguduses.

21.-23.01.2022

Joel Reinaru, Triin 
Salmu, Kadre 
Arikainen, Raul 
Suurväli, Ranno 
Seppel, Linda Sakala, 
Tene Metsma, Maria 
Metsamaa

Toimus nädalavahetuse seminar. Semianri pidas Hindrek Taavet Taimla. Teemaks oli saatana 
salanõud. Toimus ka outreach, ehk mindi tänavale inimeste eest palvetama. Oli ka ühine 
palveaeg, piiblikümblused ning jagamisring. Osales 17 inimest 8-st kogudusest. Osalesid ka 
nelipühi noored. 

Lastetöö tegijate 
suvepäevad

Koolitada EELK lastetöö tegijaid. 
Tuua lastetöö tegijad kokku ning 
pakkuda neile osadust, 
vaimulikku õpet ning võimalust 
kogemusi jagada. 

22.-24.07.2022, 
Kosel

Triin Salmu, Teele 
Jänes, Eha Kraft, 
Terje Jaamul, Marika 
Sepp, Kristiina 
Lõhmus.

LTSP toimus nagu planeeritud. Teemaks on "Kohtumised". Seminari laste psühholoogia 
teemal pidas Tiia Lister. Seminar toimus virtuaalselt. Räägiti sellest, kuidas kohtuda lastega ja 
olla neile toeks. Räägiti ka soolistest erinevustest laste arengus. Teine seminar oli piibli 
teemaline - kuidas Jeesus kohtus naistega. Seminari pidas Randar Tasmut. Lastele toimus 
seminaride ajal eraldi programm, mille teema oli "Kõrbes". Osalejaid oli 30 (19 täiskasvanut ja 
11 last) inimest 12-st kogudusest. 
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Lastetöö hooaja 
stardipäevad

Pakkuda lastetöö tegijatele 
lisaõpet kindlatel teemadel. Tuua 
lastetöö tegijad kokku enne 
hooaja algust ja anda võimalust 
omavaheliseks suhtluseks. 

05.03 Tartus ja 
19.03 
Tallinnas. 
Planeeritav 
kohtumine 
03.12 
Põltsamaal. 

Triin Salmu, Kirsi 
Vimpari, Küllike Valk, 
Titta Hämäläinen

Teemaks oli paastuaeg ja ülestõusmispühad. Toimusid piiblikümblus (Tartus Pirjo Roots ja 
Tallinnas Salome Olenius), seminar kirikuseiklusest, väike sissejuhatus ülestõusmispühadesse 
ja ühine paastuaja söömaaeg, kus tutvustati paastutoite. Sai proovida ka erinevaid munade 
värvimise võimalusi. Lõpetati ühise palvusega. Tartus osales 12 inimest 4-st kogudusest ja 
Tallinnas 9 inimest (2 virtuaalselt) 7-st kogudusest. 

Lastetöö tegijate 
materjal 
"Lastekirik"

Terve aasta

Salome Olenius, Titta 
Hämäläinen, Lia 
Kaljuste, Triin Salmu, 
Kirsi Vimapri

2022 aasta alguses hakati koostama kirikuaasta järgi materjali lastetöö tegijatele. Materjali nimi 
on "Lastekirik". Praeguseks hetkeks on tehtud 28 tundi ja 4 lisamaterjali. Tunnis sisaldavad 
infot õpetajale, piibliõpetust, arutelusid, mänge, tegevusi ja meisterdusi ning laule. Igal tunnil on 
juures ka prinditavad lisad. Triin Salmu on koostanud ka kaks töölehte (minu kodukirik ja mina 
teenistusel). Kõik materjalid on tasuta üleval LNÜ kodulehel. 

Piibli- ja 
Misjonikursus

Pakkuda EELK ja teiste 
konfessioonide noortele 
võimalust õppida Piiblit paremini 
ja sügavamini tundma ning anda 
neile natuke sügavamad 
teoloogilised teadmised. 

sept.-dets.

Kadre Arikainen, 
Anna-Katarina Vaino, 
Richard Markus 
Tamm, Johannes Ots, 
Titta Hämäläinen

Kevadhooajal tegeles meeskond sügisese kava ettevalmistamisega ning JäPe piiblitundide 
ettevalmistamisega. Noorte Piiblikooli meeskond pidas JäPe ajal 3 piiblitundi ja 3 
piiblikümblust. Sügisel prooviti alustada uue kursusega, kuid hetkel ei ole kursust kokku 
saadud. Noorte Piiblikooli meeskond jätkab siiski tööd ning hakkab korraldama nädalavahetuse 
piiblikursusi, mis on avatud kõigile.  

Tegijate 
tunnustamine

Ära märkida laste- ja noortetöö 
üldkiriklikult ning tunnustada häid 
töötegijaid.

Sügis LNÜ juhatus/ 
tegevjuht

LNÜ andis välja kolm autasu. Aasta lastetöö tegija autasu sai Kristiina Kompus, aasta noortetö 
tegija autasu sai Mattias Haamer ja aasta sündmuse autasu sai Missio Läänemaa raames 
toimunud lastelaager. Autasud anti üle 02. oktoobril Toomkirikus. 

EELK ja EELK 
asutuste 
suurüritustel 
abistamine ja 
korraldamine ning 
osalemine

Olla nähtaval EELK  ja EELK 
asutuste erinevatel üritustel ja 
konverentsidel nagu Vaimulike 
konverents, Vaimulik laulupidu, 
Kirikupäev, Misjonipäevad ja 
Missio. 

Tegevjuht ja juhatus

Toimumas on Tallinna Mustamäe Misjonipäevad. LNÜ otseselt ei ole kaasas programmi 
koostamisel, kuid oli kaasatud osaliselt lastele mõeldud tegevuste elluviimisse (lastepäev Kaja 
kultuurikeskuses 14.06.2022). Triin Salmu on kaasatud ka Euroopa Kirikute Konverentsi 
järgmisel aastal Tallinnas toimuva assamblee korraldusmeeskonda. 
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. Projektide 
kirjutamine

Tagada LNÜ tegevuste 
läbiviimiseks piisav rahastus Tegevjuht ja juhatus EKNile esitati projekt, mis ka toetust leidis. Ka EELK Siseministeeriumi projekt sai kinnituse. 

Jätkumas on ka Norra MIsjoniseltsi projekt. Esitatud on ka kõikide projektide aruanded. 

Kohtumised Soome 
partneritega

Olla kontaktis Soome 
partneritega ning jagada 
kogemusi. 

Kevadel ja 
sügisel

Triin Salmu, Titta 
Hämäläinen, Küllike 
Valk, Katrin-Helena 
Melder

Sellel aastal pole Soome partneritega kontakti olnud. Ehk on nüüd peale pandeemia lõppu 
võimalik suhted taastada. 


