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Esimehe ettekanne
Alustan tänusõnadega praegusele Balti uniooni esimehele Ivo Käsule, kellelt Liidu esi-
mehe vastutuse käesoleva aasta juunis üle võtsin. Mitmed ettevõtmised, algatused ja 
saavutused, millest ka selles aruandes juttu tuleb, on tema esimeheks olemise aastate töö 
vili või nendel aastatel algatatud. Samuti soovin tänada fantastilist meeskonda, ka meie 
kõiki pastoreid ja piiblitöötajaid, kes minu kogemuse kohaselt on viimaste aastate jooksul 
kasvanud veelgi rohkem kokku ja saanud professionaalsemaks ning on oma teenimises 
väga pühendunud. On suur eesõigus sellises kollektiivis töötada.

Koguduste rajamine
Alustaksin sellest, mis kasvavalt meie südames on olnud. Oleme viimase aasta jooksul 
kõik kaasa elanud Tallinna Kompassi koguduse kasvamisele. Kui Ivo Käsk kirjutas 2018. 
aasta aruandes, et „suurim rõõm aastast 2018 on Tallinna Kompassi koguduse loomine“, 
siis minu jaoks oli suurim rõõm selle üheaastaseks saamise tähistamine 7. septembril 
Terve Elu Keskuse ruumides.

On ilus ja väärikas tähistada meie Eesti koguduste rohkem kui 100-aastaseid tähtpäevi, 
kuid sinna kõrvale on vaja ka uut pisiperet ehk uusi kogudusi. Seetõttu on mul rõõm ka 
selle üle, et käesoleval aastal alustas Pärnu lähedal Surju kogukogudus ning Tallinnas on 
moodustamisel Liidu kogudusena Tallinna rahvusvaheline kogudus, mis on meie esimene 
ingliskeelne kogudus. Samuti ootab väikekoguduseks moodustamist praegune Valgu grupp.

Siiski tuleb ka ära märkida, et koguduste rajamine pole ilma suurte väljakutseteta. Tartus 
alustanud Majaka väikekoguduse töö ei jõudnud seatud eesmärkideni ning lõpetati. Kõik 
head algatused ei jõua seatud sihini. Loodan siiski, et kogetud ebaõnnestumised ei murra 
meie vaimu vaid kinnitavadki üksnes seda, et tuleb uuesti ette võtta, siis juba kogemuste 
võtta rikkamana. Sellepärast soovin ka Tartu kogudusele ja endistele Majaka väikeko-
guduse liikmetele erilist Jumala ligiolu, õnnistust ja julgust edasi minna kiiresti muutuvas 
maailmas ning julgust ja jumalikku tarkust uuesti proovida.

Kokkuvõtvalt: loodan südamest, et koguduste rajamine saab järgnevate aastate jooksul 
Eestis veelgi hoogu juurde ning sellest saab üks nendest viisidest, kuidas me oma evan-
gelismi kultuuri paremaks võiksime kasvatada.

Terve Elu Keskus
Terve Elu Keskuse kohta võib öelda seda, et kui aasta tagasi tehti ettepanek kolida Liidu 
kontor Terve Elu Keskusesse, siis tänaseks on see teostunud. Tore on näha, et aadressil 
Tondi 26 on igapäevaselt Terve Elu Keskuse ruumides elu. Lisaks Liidu kontorile kasutab 
sealseid ruume edasi ka Kompassi kogudus, kelle tarbeks renoveeritakse praegu esimesel 
korrusel olevat veidi suuremat saali. Samuti on tänaseks paranenud ka hoone välisilme 
ning rajatud on asfalteeritud parkla. Selle eest soovin südamest tänada Taavi Käsku.

Soovin ka juhtida tähelepanu sellele, et Terve Elu Keskuse esialgne mõte olla kogukonna 
keskuseks pole kuskile kadunud. Pean seda juba rõõmustavaks saavutuseks, et täna 
on meil Tallinnas mitte ainult üks füüsiline koht, kus me olemas oleme, esindatud oleme, 
vaid kaks. Kuid kõige rohkem soovin, et Terve Elu Keskuse kontseptsioon võiks edasi 
elada, mitte silmas pidades vaid selle füüsilist olemist, vaid suuremat ideed: ehk mida on 
meil kogudustena laiemalt ühiskonnale pakkuda? Loodan, et meie iga kogudus saab üha 
rohkem olema oma kogukonnale Terve Elu Keskuseks.
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Meie oma laagripaik
Kui me Eesti Liidu töötajatega septembris Soome-Eesti-Rootsi töötajate ühislaagris käi-
sime, öeldi meile, et Soome adventkoguduse Kallioniemi laagripaigas on aastate jooksul 
ristitud rohkem kui tuhat inimest. See koht on saanud paljude jaoks omamoodi vaimu-
likuks sünnikoduks. Ütleksin nii, et kui kogudused meie linnades on eesrinne, siis üks 
korralik laagripaik on tagala. Ja selles missioonis, milles meie head sõnumit jagama, on 
tagalat samuti väga vaja. Sellepärast oleme jätkuvalt pingutanud sellise oma laagripaiga 
väljaehitamise nimel.

Et laagripaiga väljaehitamisega edasi liikuda moodustati käesoleval aastal valitud ja tegut-
sema asunud uue nõukogu koosseisu poolt laagripaiga äriplaani komisjon, kelle ülesan-
deks sai juba olemasoleva Samliku laagripaiga äriplaani koostamine ning ka võimalike 
alternatiivsete laagripaikadega tutvumine. Nõukogu poolt sai ka otsustatud, et laagripaiga 
äriplaani komisjoni raport tuleb ettekandmisele 2019. aasta talvekoosolekul.

Isiklikult usun, et oma laagripaiga väljaehitamine tuleb meie kogudusele kasuks. Loo-
dan, et järgnevate aastate jooksul saab sellest kaunis ja kutsuv koht, kus me loome oma 
mälestusi, oma isiklikke kogemusi ja uusi algusi kristlikus elus.

Haridusprogrammiga jätkamine
Kordan siinkohal juba aasta tagasi esimehe aruandes esitatud Ellen White’i tsitaati: „Need, 
kes on harimata, välja õpetamata ja toored, ei ole valmis minema tööpõllule, kus võimsad 
mõjurid nagu talent ja haridus võitlevad Jumala sõna tõe vastu. Samuti ei suuda nad 
vastu minna võõraile eksituse vormidele, kus ühendatud on usuline ja filosoofiline, mille 
paljastamine nõuab teadusliku ja Pühakirja tõe tundmist.“ (Counsels to Parents, Teachers 
and Students, lk 514)

Me jätkuvalt vajame parimat võimalikku väljaõpet Pühakirja paremaks tundmiseks, kogu-
duse töös ja evangeeliumitöös. Endiselt on lõppemas rakendusliku kõrghariduse projekt 
Tartu Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, mille selle-aastasteks lõpetajateks olid Virve 
Toom ja Vallo Põldaru. Seetõttu oleme täna aktiivselt Balti Uniooni initsiatiivil ja juhtimisel 
otsimas ja välja töötamas uut kõrghariduse platvormi, millega loodame alustada uniooni 
üleselt alates 2021. aastast.

Uus tööperiood nii Eesti Liidus kui Balti Unioonis
Nüüd on uus tööperiood kätte jõudnud. Ühtlasi tähistab saabuv 2020. aasta ka ühe suu-
rema perioodi lõppemist ja uue algamist: 25. juunist kuni 4. juulini 2020. aastal toimub 
USAs Indianapolises 61. peakonverentsi töökoosolek. See tähendab, et saabuva aasta 
esimene pool saab olema mitte üksnes suures plaanis ettepoole vaatamise, vaid ka kõige 
selle hindamise koht, mis viimase viie aasta jooksul nii globaalselt kui ka regionaalselt 
toimunud on. Seetõttu ootavad 2020. aasta esimeses pooles ees mitmed kohtumised nii 
uniooni kui ka divisjoni tasemel, et üheskoos tehtu kokku võtta ning ka uut visiooni luua. 
Selles suhtes on kindlasti põnev ka oodata seda, millised sõnumeid ka peakonverentsi 
sessioon meile aasta teises pooles ja järgnevateks aastateks toovad. Usun, et peakon-
verentsi töökoosolekul toimuv hakkab kujundama ka seda, mida meie nii Balti Unioonis 
kui ka Eesti Liidus järgnevate aastate jooksul ette võtame.



5

Mis on 2020. aasta eesmärgid?
Kuid mis oleksid need mõned võtmesõnad, mis järgnevat aastat iseloomustaksid? Olen 
eelnevate punkide juures juba kõige olulisemad prioriteedid esile toonud. Jätkuvalt toetame 
uute koguduste rajamist ning juba loodud koguduste igakülgset toetamist. Tegutseme 
selle nimel, et Terve Elu Keskus poleks vaid üks hoone või koht, vaid et leiaksime igas 
koguduses selle, mis meid kogukonnaga seoks. Loodame alustada meie oma laagripaiga 
väljaehitamisega ning panustame haridusprogrammi jätkusuutlikku väljatöötamisse.

Lisaks eelpool loetletule loodame 2020. aastal panustada rohkem meediamisjonisse. 
Selleks toetame suuremal määral vabatahtlike tegevust ning loodame, et saame neile 
järgmiseks aastaks ka parema tehnilise võimekuse. Selles osas olen äärmiselt tänulik 
Hans Soosaarele ja Indrek Ploompuule ning nende vabatahtlike meeskonnale, kes on 
juba käesoleva aasta jooksul teinud igakuiselt ülekandeid meie koguduste jumalateenis-
tustest. Loodame, et saame uuel aastal viia meediamisjoni veelgi paremale tasemele. 
Loodetavasti jõuame selleni, et mõni varasem saade, nagu oli seda „Laupäeva õhtu“, 
tuleb uues kuues tagasi.

Kuid kokkuvõtteks tuleb siiski öelda, et kõik suured asjad saavad alguse pisikestest. Meie 
kogudused on nendeks tuksuvateks südameteks, mis kohalikku elu veavad. Nagu algu-
ses ütlesin, sõltub kõige rohkem meie kõigi ühisest kombineeritud panusest. Sellepärast 
olen ma tänulik, et võin töötada meeskonnas, kus iga talent on väärtuslik. Kõik meie Liidu 
tööharud teevad vajalikku ja tänuväärset tööd. Rõõmustan siinjuures ka meie värskest 
uuest kolleegist, Aiki Pärnast, kes alustas novembrist lastetöö juhina. Samuti olen tänulik, 
et meie kollektiivis töötab veebruarist alates värskelt Newbold Kolledži lõpetanud Krõõt 
Lõbus, kes alustas noorte juhina selle aasta oktoobrist.

Lõpetuseks kaks üleskutset:
Esiteks, Psalm 119:37 ütleb palvesõnadega: „Eemalda mu silmad tühja vaatamast, elusta 
mind oma teedel!“ Ma igatsen seda, et meie kogudustes keegi ei peaks „tühja vaatama“ 
vaid leiaks selle teenimise viisi, mis elustaks Jumala teedel käima. Me väga vajame kõikide 
ühist panust. Me vajame ka uusi töötegijaid Jumala viinamäele. Ja me vajame neid juba 
täna. Vajame neid ka meie juba pühendunud töötajate kõrvale.

Teiseks, see mis oli Jeremija unistus ja Jumala igatsus on ka meie ühine igatsus: „Ja 
ma annan neile ühesuguse südame ja ühesuguse tee… kasuks neile ja nende lastele 
pärast neid.“ (Jr 32:39) Usun, et „ühesugune süda“ tuleb kasuks ka meile ja meie lastele. 
Juhtigu Jumal ka meid sellel teekonnal ikka rohkem kokku, mitte lahku, juhtigu ta meid 
koostööle, mitte vastutööle. Andku Jumal meile juba hoogsalt alanud uueks tööperioodiks 
ühesugune süda.

Jumala õnnistusi ja Tema juhtimist meie elus kõigile soovides,

Andres Ploompuu 
liidu esimees
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Peasekretäri aruanne
2019. aasta juunis toimus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu 40. 
peakoosolek, kuhu oli nimeliselt kutsutud 70 saadikut ja külalist. 

Peakoosolek võttis vastu parandatud ja täiendatud põhikirjas, kus lisaks mõnedele tehni-
listele parandustele ja mudelpõhikirja järgi tehtud täienduste oli kaks sisulist muudatust. 
Otsustati muuta liidu nõukogu liikmete arvu vahemiku, enne oli 7-15, nüüd 9-15 ning viia 
peakoosolekute toimumise tsükkel kolmelt aastalt neljale.

Liidu töötajad
Peakoosoleku otsusega muutus Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu 
esimees. Esimeheks valiti Andres Ploompuu, peasekretärina ja laekurina jätkavad Virve 
Toom ja Jaanus-Janari Kogerman. Endine esimees Ivo Käsk valiti käesoleva aasta mais 
Balti Uniooni presidendiks. 

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu poolt välja antud 
kehtivad adventkoguduse tööload:

Ministerial Credentials

Isik    Tööloa number Kehtivuse aeg

Rein Kalmus  19-004   31.12.2023

Olavi Laur  19-003   31.12.2023

David Nõmmik  19-018   31.12.2023

Andres Ploompuu 19-002   31.12.2023

Vadim Skrypiy  19-005   31.12.2023

Ministerial License
Isik  Tööloa number  Kehtivuse aeg

Toivo Kaasik 19-07    31.12.2023

Priit Keel 19-19    31.12.2023

Administrative Minister Credentials
Isik    Tööloa number Kehtivuse aeg

Mervi Kalmus   19-012   31.12.2023

Jaanus-Janari Kogerman 19-011   31.12.2023
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Administrative Minister License
Isik   Tööloa number Kehtivuse aeg

Aiki Pärna  19-020   31.12.2023

Allan Randlepp 19-013   31.12.2023

Commissioned Minister License
Isik    Tööloa number Kehtivuse aeg

Hele Kulp  19-008   31.12.2023

Marge Randlepp 19-009   31.12.2023

Virve Toom  19-010   31.12.2023

Missionary License
Isik    Tööloa number Kehtivuse aeg

Silvia Kirsch  19-017   31.12.2023

Krõõt Lõbus  19-015   31.12.2023

Aleksandr Tsugai 19-014   31.12.2023

Lepingulised töötajad, osalise tööajaga
Isik 

Averonika Beekmann

Kaile Tuvi

Mall Kaaver

Honorary / Emeritus Ministerial Credentials, Balti Uniooni poolt väljastatud 
Isik 

Tõnu Jugar

Rein Käsk

Valdek Lõhmus

Heino Lukk

Viktor Noginovski

Mati Ploompuu
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Käesoleval aastal läks pensionile Vitali Mirošnitšenko ja tööloa taotlemise protsess unioo-
nist on käimas.

Töö lõpetas Mairo Tutk 31.01.2019. noortejuhi ametikohal.

Aasta alguses lahkusid misjonärid Hannah ja Delfred Onde, kes tegelesid koguduse- ja 
misjonitööga ning suundusid järgmisesse misjonitöö kohta Norras. 

Käesoleval aastal on lisandunud kolm töötajat.

Krõõt Lõbus alustas 01.02.2019 piiblitöölisena. Ta naasis Eestisse peale Newboldi kol-
ledžis õpingute lõpetamist.

David Nõmmik naasis Eestisse Riiast, kus ta töötas Balti Uniooni presidendina. David 
jätkab tööd alates 01.08 2019 pastorina.

Aiki Pärna alustas 01.11.2019 tööd osalise töökoormusega lastetöö juhina.

Hetkel töötab Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit järgmises 
koosseisus: 
Esimees Andres Ploompuu

Peasekretär Virve Toom

Laekur Jaanus-Janari Kogerman 

Haridustöö, hingamispäevakooli ja isikliku töö juht Mervi Kalmus

Rajaleidjate ja kirjastustöö juht Jaanus-Janari Kogerman 

Peretöö ja tervisetöö juht Allan Randlepp

Lastetöö juht Aiki Pärna

Noortetöö juht Krõõt Lõbus

Koguduste rajamise juht Ivo Käsk

Raamatupidaja, kirjanduslao abiline, juhtkonna assistent Silvia Kirsch

Uudiste toimetaja, ajakirja Meie Aeg toimetaja Averonika Beekmann

Infosekretär, raamatute ja reklaamide kujundaja Kaile Tuvi

Tõlketööga tegeleb Mall Kaaver



9

Liidu nõukogu
Liidu nõukogu koosseis muutus juunis toimunud peakoosolekul. Nõukogu liikmeteks valiti  
Andres Ploompuu, Jaanus-Janari Kogerman, Virve Toom, Aleksandr Tsugai, Mervi Kalmus, 
Rein Kalmus, David Nõmmik, Allan Randlepp, Tanis Kulp, Arina Karlova, Hans Soosaar, 
Averonika Beekmann ja Liisu Jallai.

Septembris lisandus nõukogu liikmena Krõõt Lõbus.

2019. aasta 11 kuuga on toimunud 10 nõukogu koosolekut, neist 4 uue nõukogu koos-
seisuga. 

AdComi koosseisus on alates peakoosolekust nelja liikmeline: Andres Ploompuu, Virve 
Toom, Jaanus-Janari Kogerman ja Mervi Kalmus. AdCom on 2019. aastal koos käinud 
25 korda, neist uue koosseisuga 12 korda.

Kogudus
2019. aasta detsembri seisuga on Eestis 18 kogudust, 1 väikekogudus ja 1 kodukogudus 
Surjus. 

Käimas on Paide koguduse likvideerimismenetlus. Praeguseks on Paide koguduse liik-
med oma liikmekirjad kandnud teistesse kogudustesse, enamjaolt Türi kogudusse. Paide 
koguduse liikmed toimivad grupina ja jätkavad kogunemisi harjunud regulaarsusega 
senistes ruumides.

Oma tegevuse on lõpetanud Majaka kodukogudus. Jääb vaid soovida, et aktiivsed tegi-
jad ei heituks, vaid panustaksid jätkuvalt nii uute koguduste loomisel kui olemasolevates 
kogudustes. 

Loomisel on kaks väikekogudust, Valgu ja Tallinna rahvusvaheline kogudus. Mõlema 
väikekoguduse puhul on käimas liikmekirjade ülekandmise protsess. Enim aega võtab 
väljastpoolt Eestit liikmekirjade küsimine.
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Elva 29       2  2 27 

Haapsalu 43   3 3   1  1 45 

Jõgeva 15          15 

Jõhvi 96 2   2   6 3 9 89 

Keila 20 1 1  2  2 2  4 18 

Kompass 24 1 2  3      27 

Kuressaare 19   2 2 2    2 19 

Majaks    4 4 1    1 3 

Narva 38      1   1 37 

Paide 24     15  9  24 0 

Põltsamaa 40 3 1 1 5 2 1   3 42 

Pärnu 95   1 1 3 5   8 88 

Rakvere 74      2   2 72 

Rapla 23      1 1  2 21 

Tallinn I 375 3  1 4 3 5   8 371 

Tallinn III 155 1  4 5 2 4 1 4 11 149 

Tartu 128   5 5 7    7 126 

Türi 31   12 12  2   2 41 

Valga 25   2 2 1 3 1  5 22 

Viljandi 87   2 2 3 2   5 84 

Võru 43   2 2  1   1 44 

Liidus  0   1 1      1 

KOKKU 1384 11 4 40 55 39 29 23 7 98 1341 
 

  

Liikmete aruanne 01.01.–30.11.2019

Koguduse liikmeskond
Liikmetega seoses on mitme aasta jooksul olnud märksõnaks liikmete audit. Sellel aastal ei ole 
enam audit ühiste arutelude teemaks olnud, kuid liikmete otsimisega ja nimekirjade korrastami-
sega tegelevad mitmed kogudused jätkuvalt. 

Järgmisel lehel on liikmete arvu võrdluse tabelis näha käesoleva aasta liikmete liikumised 
koguduste lõikes. 

Sellele järgneb tabel koguduste teenistustest osavõtu kohta 2019. aasta kolme kvartali jooksul. 
Neid numbreid hinnates ei tohi unustada, et kogudustes on palju ustavaid liikmeid, kellel ei ole 
võimalik kohale tulla oma tervise või elukoha kauguse tõttu. Teisalt loetakse kohalolnute hulka 
ka kõik lapsed ja külalised.
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LIIKMETE ARVU VÕRDLUS AASTATE LÕIKES 
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2016 1493 20 0 24 9 1480 -13 

2017 1480 18 -6 32 8 1452 -28 

2018 1452 13+1 0 36 46 1384 -68 

2019  

(11 kuud) 

1384 11+4 +1 29 30 1341 -43 

 

Liikmeid Kohal  
hingamispäevakoolis

Kohal  
jumalateenistusel

Elva 27 26 27
Haapsalu 45 19 27
Jõgeva 15 10 11
Jõhvi 89 42 46
Keila 18 11 12
Kompass 27 29 35
Kuressaare 19 13 14
Narva 37 13 23
Põltsamaa 42 27 29
Pärnu 88 20 48
Rakvere 72 24 38
Rapla 21 6 6
Tallinn I 371 63 95
Tallinn III 149 88 94
Tartu 126 34 55
Türi 41 22 23
Valga 22 18 18
Viljandi 84 33 48
Võru 44 28 32

Sekretariaat 
On hea meel tõdeda, et järjest rohkem koguduste sekretäre õpib kasutama siseveebi või-
malusi. Siseveebi vahendusel laekuvad aruanded, toimub kogudustevaheline liikmekirjade 
ülekandmine, samuti koosolekute protokollimine ning veel palju muud.

Omalt poolt püüan igati sekretäre toetada ja nõustada.

Tänan kõiki kohalike koguduste sekretäre, samuti pastoreid ja teisi töötegijaid, kes panus-
tavad koguduse korrapärasesse toimimisse.

Tänu Jumalale võimaluste aja eest!

Virve Toom 
liidu peasekretär

KOGUDUSTE TEENISTUSTEST OSAVÕTT 2019. AASTA KOLME KVARTALI JOOKSUL
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Elva 29       2  2 27 

Haapsalu 43   3 3   1  1 45 

Jõgeva 15          15 

Jõhvi 96 2   2   6 3 9 89 

Keila 20 1 1  2  2 2  4 18 

Kompass 24 1 2  3      27 

Kuressaare 19   2 2 2    2 19 

Majaks    4 4 1    1 3 

Narva 38      1   1 37 

Paide 24     15  9  24 0 

Põltsamaa 40 3 1 1 5 2 1   3 42 

Pärnu 95   1 1 3 5   8 88 

Rakvere 74      2   2 72 

Rapla 23      1 1  2 21 

Tallinn I 375 3  1 4 3 5   8 371 

Tallinn III 155 1  4 5 2 4 1 4 11 149 

Tartu 128   5 5 7    7 126 

Türi 31   12 12  2   2 41 

Valga 25   2 2 1 3 1  5 22 

Viljandi 87   2 2 3 2   5 84 

Võru 43   2 2  1   1 44 

Liidus  0   1 1      1 

KOKKU 1384 11 4 40 55 39 29 23 7 98 1341 
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Jaanuar
8–18 Kümnepäevane palveaeg
13  Liidu töötajate koosolek, Zlatko  
 Musija
18 Keila koguduse 10. aastapäev
19  Liidu nõukogu koosolek

Veebruar
3  Liidu töötajate koosolek
8  Noorte piibliviktoriin, liidu tase
19  Liidu nõukogu koosolek
21–23  Noorte intensiivkursus
29  Koguduserajajate inspiratsiooni 
 päev

Märts
7  Noorte piibliviktoriin, uniooni tase
9 Liidu töötajate koosolek
15  Liidu nõukogu koosolek
21–28  Noorte palvenädal
22–23  Balti uniooni ja liitude tööharujuh 
 tide nõupidamine

Aprill
6  Liidu töötajate koosolek
17–19  Noorte intensiivkursus
18–19  Kogudusevanemate retriit
18 Misjonipäev – käesoleva aasta  
 jagamisraamatu päev 
22  Liidu nõukogu koosolek
25  Noorte piibliviktoriin, divisjoni tase
26–30  Balti pastorid koos, 
 külas dr Richard Davidson ja  
 dr Jo Ann Davidson

Mai
1–3  Ellen White'i sümpoosium  
 Newboldi kolledžis
9  Koguduserajamise konverents
17  Liidu nõukogu koosolek
24 Laste laulupäev
25 Liidu töötajate koosolek
29–31  Perelaager

Juuni
4–7 TED MasterGuide Camp 2020
5  Kirikute öö
7–9  Seenioride laager Jõhvis
15  Liidu töötajate koosolek
17 Liidu nõukogu koosolek
25–4  Peakonverentsi töökoosolek,  
  Indianapolis IN

Juuli
25–4  Peakonverentsi töökoosolek,  
  Indianapolis IN
3–5 Kristlik laulupidu
4–5 Tüdrukute laager
13–19  Rajaleidjate laager
28–2  Noortelaager

August 
28–2 Noortelaager
4–8  Laste ja noorte pillilaager
5–9  Poistelaager
18–20  Liidu töötajate laager
23–27  Evangelismikool 3/3  
 (Mark Finley)

September
7 Liidu töötajate koosolek
13  Liidu nõukogu koosolek
18–20 Balti uniooni kogudusevanemate  
 ja diakonide/diakonisside koolitus

Oktoober
2–4  Noorte intensiivkursus 
5  Liidu töötajate koosolek
18  Liidu nõukogu koosolek
23–25  Balti uniooni misjonikonverents  
 SEED koostöös ASI Euroopaga

November
2  Liidu töötajate koosolek
7–14  Palvenädal
13–14 GLS juhtimiskonverents
21  Novembri kuma

Detsember
2  Liidu nõukogu koosolek
7  Liidu töötajate koosolek
31–1  Noorte aastavahetusüritus

Kalenderplaan 2020
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Jaanuar 
1  Uusaasta 
4  Palve- ja paastupäev (misjon)* 
8–18  Kümnepäevane palveaeg 
11  Tervisetöö* 
18  Usuvabaduse päev* 

Veebruar 
1  Räägi sellest maailmale:  
 isiklik misjon* 
8–15 Kristliku kodu ja abielu nädal* 
24  Iseseisvuspäev 

Märts 
7 Naiste palvepäev* 
14  Ülemaailmne Adventraadio* 
21  Ülemaailmne noortepäev* 
21  Ülemaailmne lastepäev* 
21–28  Noorte palvenädal* 
28  Kristlik haridus*  

Aprill 
4  Palve- ja paastupäev* 
4  Noorte vaimulik pühendumine* 
10  Suur reede 
11 Vaikne laupäev 
11  Lootuse sõprade päev  
 (avatud uste päev)* 
11  Hope Channeli tutvustamise päev *
12  Ülestõusmise I püha 
18  Misjoniraamatu levitamise päev 
18–24 Kirjandusevangelismi nädal* 
25  Erivajaduste teadvustamise päev* 

Mai 
1  Kevadpüha 
2–30  Narkomaania teadvustamise kuu* 
2  Räägi sellest maailmale: 
 ühendatud missioonis* 
9  Räägi sellest maailmale: hooli 
 mine kogukonnas, katastroofi abi* 
10 Emadepäev 
23 Palvepäev: laste kriisiabi* 
31  Nelipüha 

Juuni 
6  Räägi sellest maailmale:  
 piibliõpe – hingamispäevakool ja  
 kirjalik piiblikursus* 
13  Naisteteenistus* 
20 Maailma pagulaste päev* 
20  Räägi sellest maailmale:  
 teenime üksteist – hoolimine ja  
 tagasivõitmine* 

Juuli 
4 Palve- ja paastupäev* 
11  Misjoni edendamise päev* 
18  Räägi sellest maailmale:  
 meediatöö* 
25  Laste hingamispäev 

August  
1 Globaalmisjoni evangelism* 
8 Räägi sellest maailmale:  
 koguduste rajamine* 
15  Hariduse ja tarkusepäev* 
20  Taasiseseisvuse päev 
22  Vägivallavastane päev* 
22  Koguduseliikmete isiklik  
 misjonitöö* 

September 
5  Noorte vaimuliku pühendumise  
 päev*  
6–12 Perekonna ühtsuse nädal* 
12 Misjoni edendamise päev* 
19  Rajaleidjate päev* 
26  Hingamispäevakooli avatud 
 uste päev* 

Oktoober 
3  Palve- ja paastupäev* 
3  Ajakirja Meie Aeg 
 tellimise edendamise päev 
10  Lõikustänu 
10  Pastori tunnustamise päev* 
17  Adventpärandi prohvetikuulutamise  
 vaimu edendamise päev* 
24 Loomise hingamispäev* 

November 
7–14  Palvenädal* 
8  Isadepäev 
14  Iga–aastane ohvriannetus* 
21 Maailma orbude ja kaitsetute  
 laste päev* 
28 HIV/AIDS teadlikkuse  
 tõstmise päev* 

Detsember 
5 Kristlik majapidamine* 
12  Tervise edendamine* 
24  Jõululaupäev 
25  Esimene jõulupüha 
26  Teine jõulupüha 

Teemapäevad ja pühad 2020 
Vaata ka liidu kalenderplaani .*Peakonverentsi poolt soovitatud jumalateenistuste teemad  
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Laekuri aruanne
Liidu aruanded seisuga 30. september 2019 räägivad järgmist:

Bilansis, varade osas on kõige olulisemateks muutusteks raha kasv pangaarvetel. Selle 
peamiseks põhjuseks on Balti Unioonile ülekandmata vahendite kasv (vaata kohustused). 
Peamiseks põhjuseks on Balti Uniooni poolne soov, kuna ligipääs Uniooni pangaarvetele 
oli takistatud.

Laekumata vahendite kasv on peamiselt seotud maksuameti ettemaksukonto ja ostetud 
kaubade ja teenuste ettemaksudega. 

Agendina hoitavad vahendid (vt ka Note 3 ja Note 11) on aasta jooksul kasvanud. See 
summa ei ole küll 100% täpne, sest liidu nimel olevate, kuid Kompassi koguduse poolt 
kasutatava pangaarve muutuseid kajastame vaid aastalõpu aruandes. Tegu on rahaga, 
mis on küll meie pangaarvetel, kuid mis ei kuulu liidule vaid kellelegi teisele. Tavaliselt 
on siin siis teistele koguduse organisatsioonidele kogutud annetused, kuid suurema osa 
moodustab pensionifondi tehtud eraldised. 

Antud laenud jagunevad kaheks – kõigepealt 16 843 € lühiajalist osa ning siis 81 551 € 
pikaajalist osa.  Välja oleme andnud ka eluasemelaenu töötajale (lõpptähtajaga 2023), 
autolaene on seitse, muid laene üks. Üks antud laenudest on graafikus oluliselt hilinenud, 
kuid loodame selle siiski tagasi võita.

Kaubavarud ja ettemakstud kulud on rida, mis täpsustub samuti aasta lõpus, kirjanduslao 
inventuuriga – nimelt ei kanna me jooksvalt müüdud raamatuid kuludesse, vaid teeme 
seda inventuuri käigus. 

Lühiajalised kohustused on kasvanud peamiselt seoses arveldustega Balti Uniooniga.

Pensionifondi kohustus on meie tänane arvestuslik võlg tänaste ja tulevaste pensio-
näride ees. Kuigi tegu on suure summaga, tuleb see kokku saada selleks ajaks, kui kõik 
meie tänased töötajad on pensionikka jõudnud. (Adventkoguduse organisatsioonid üle 
maailma maksavad koguduse pensionit oma töötajatele, kes on kogudust teeninud teatud 
arv aastaid.)

Netovara all on siis vaba kasutustostarbega kümnisevahendid mis on aasta jooksul 
oluliselt kahanenud. Peamine põhjus selleks on eelmise aasta lõpus tehtud otsus vahetada 
150 000 eurot kümnist mittekümniseks ja suunata see laagrikeskuse fondi. Kümniseva-
hendite miinus on tingitud sellest, et meil on oluline tulevaste pensionide kohustus, mis 
vähendab kümnisefondi. 

Vaba kasutusotstarbega mittekümnise vahendid on fond, mis on seotud siis annetuste ja 
muude mittekümnise tuludega, mida me ei ole suunanud mõnda sihtotstarbelisse fondi 
(nagu ehitusfond). Kahjuks ei ole ka see summa täpne, vaid täpsustub aastalõpu kirjan-
duslao inventuuri käigus. 

Sihtotstarbelistest vahenditest annab parema ülevaate Netovara aruanne, mida nüüd 
vaatamegi.

Kõige suuremaks sihtotstarbeliseks fondiks on ehitusfond. Selle kaks alafondi (Lille 18, 
Tartu, väärtuses 75 000 € ja Samliku laagrikeskus (väärtuses 158 000 eurot) moodustavad 
enamiku. Aruandes on ka oluline miinus (60 000€) Terve Elu Keskuse ümberehitusega 
seotud tööde osas, mis tänaseks on suuremalt jaolt kaetud Peakonverentsist laekunud 
vahenditega.



15

Kirjaliku Piiblikursuse fondist kasutasime sel aasta 1000€ internetipõhise piiblikursuse 
videode tarbeks. Loodetavasti saab selle tarbeks veebilehe järgmise aasta vahenditest. 

Järgmised read netovara muutuste aruandes on seotud misjonitööks mõeldud vahendi-
tega – Loova ja innovaatilise evangelismi fond, globaalmisjoni fond ning Eesti Liidu misjo-
nifond on tegelikult kohad, kust väiksemate ja suuremate misjoniprojektide tarbeks toetust 
võib küsida. Järgmisel aastal on Eestis käimas kolm globaalmisjoni projekti: Kompass, 
TISDAC ja Surju kodukogudus.

Ellen White raamatute toetuse real toimuvad muudatused aasta lõpu kirjanduslao inven-
tuuri seisuga. Peamine osa on siiski mõeldud Tunnistused II ja III väljaandmiseks, mis 
mõlemad on töös. 

Terve Elu keskuse fond tuleb kombineerida ehitusfondis Terve Elu Keskuse miinusega, 
kuid mõningane toetussumma on siiski olemas.

Millised on siis kulud ja tulud? Seda räägib meile tulemiaruanne. 

Meie põhiline osa tuludest on loomulikult kümnis, millest tulemiaruandes on välja toodud 
Eesti Liidule jääv osa. Saadame Eestist edasi 23% kümnisest (15% Balti Unioonile (millest 
0,9% tuleb kümnisetagastusena tagasi), 6% Trans-Euroopa Divisjonile (millest 1% läheb 
Newboldi Kolledžile) ja 2% Peakonverentsile. Selliselt toetame ülemaailmset koguduse 
tööd sel aastal umbes 175 000 euro ulatuses. Selles osas toimub järgmisel aastal oluline 
muudatus, kui Balti Unioonile jääb kasutada vaid 10% kümnisest ning ülejäänud tuleb 
tagasi. Aastatel 2021-2030 tõuseb Peakonverentsile eraldatav kümnis kolme protsendini 
(igal aastal on kasv 0,1%)

Netokümnist laekub prognoositult 2019. aastal 28 000 € enam, kui eelarves. 

Annetusi on planeeritust laekunud vähem, kuid see on seotud Samliku laagrikeskuse 
kampaania viibimisega, investeeringute tulu kajastub peamiselt tähtajaliste hoiuste tõttu 
aastalõpu seisuga. Muu põhitegevuse tulu (vt ka S-17) real on peamiselt osavõtumak-
sud (sel aastal toimus Rajaleidjate Camporee, mille osavõtumakse kogusime enam kui 
16000 eurot) ja renditulu.

Töötajatega seotud kulud on eelarves planeeritust 9000 eurot suuremad. See on siiski 
esialgne, sest Balti Uniooni eestlastest töötajad saavad alates juunikuust töötasu Eesti 
Liidu kaudu ning see tagastatakse aasta lõpus.

Sõidukulude põhiline osa on töötajate isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis. Osaliselt 
on summa suurem seoses erinevate üritustega seotud sõidukuludega, mis ei kajastu 
programmide ja tööharude kulude real. 

Programmide ja tööharude kulu on eelarvest väiksem mõne ürituse väiksemate kulude 
(Camporee) ning teiste projektide edasilükkumisega

Kinnisvaraga seotud kulude rida on väiksem seoses Samlikus planeeritud, kuid mitte-
alustatud töödega. 

Eraldiste osas on saadud kümniseeraldised (Balti Uniooni kümnisetagastus) ja mitte-
kümniseeraldised (adventmisjoni projektid) ning toetus Eesti Kirikute nõukogult. Tehtud 
mittekümnise eraldised on väljamaksed Liidu misjonifondist.
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Muud teemad ja faktipudi
• Meie siseveebi raamatupidamissüsteem on nende koguduste osas, kes 

seda kasutavad, leidnud head tagasisidet, samuti on see võimaldanud 
nende koguduste raamatupidamisel silma peal hoida ja laekureid abistada. 
Muuhulgas aitab see meil koguda ka täiendavaid andmeid. Aastatel 2017 ja 
2018 on kümnisetoojate osakaal jäänud 55% peale koguduseliikmetest. 

• Muutsime koguduse pensionisüsteemi tänastele pensionäridele ja neile, 
kes lähevad pensionile enne 2027. aastat. Nüüd ei võeta koguduse pen-
sioni määramisel arvesse enam riikliku pensioni suurust, vaid ainult panust 
kogudusetöös.  See lisas koguduse pensioni saajate sekka mitmeid endisi 
töötajaid, kellele taoline lisasissetulek on kindlasti abiks. Ja need senised 
pensionisaajad, kelle sissetulek oleks langenud, saavad ikka edasi samasu-
gust summat, kui planeerituna. 

• Tegime ettevalmistusi terve aasta jooksul ähvardava Brexiti toimumisele 
reageerimiseks – see sündmus kaotab tulumaksusoodustuse teatud osalt 
meie kümnisest. 

• Üks meie kogudus kaotas sel aastal koha tulumaksusoodustusega MTÜde 
nimekirjas. Nende tagasiaitamine ja vahepealse perioodi katmine on olnud 
ka meie ülesanne.

• Uute liikmete osas on kümnisetoojate osakaal suurem, kui koguduses kesk-
miselt, olles 70 protsenti. 

• Selle aasta esimese üheksa kuu põhjal on keskmine kümnis liikme kohta 
kuus on ligi 51 eurot. Selle näitajaga jääme Trans-Euroopa Divisjonis maha 
Norrast, Taanist, Islandist ja UKst, ning oleme sisuliselt võrdsed Rootsi ja 
Soomega. 

• Aastas müüme kirjanduslaost ligi 13000 toodet

• Aasta aega toiminud siseveebi lahendus kuluaruannete osas on kokku 
hoidnud vähemalt 2165 minutit tööaega – see on peaaegu terve töönädala.

• Muutsime koguduse pensionisüsteemi tänastele pensionäridele ja neile, kes lähevad 
pensionile enne 2027. aastat. Nüüd ei võeta koguduse pensioni määramisel arvesse enam 
riikliku pensioni suurust, vaid ainult panust kogudusetöös.  See lisas koguduse pensioni 
saajate sekka mitmeid endisi töötajaid, kellele taoline lisasissetulek on kindlasti abiks. Ja 
need senised pensionisaajad, kelle sissetulek oleks langenud, saavad ikka edasi samasugust 
summat, kui planeerituna.  

• Tegime ettevalmistusi terve aasta jooksul ähvardava Brexiti toimumisele reageerimiseks – 
see sündmus kaotab tulumaksusoodustuse teatud osalt meie kümnisest.  

• Üks meie kogudus kaotas sel aastal koha tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirjas. Nende 
tagasiaitamine ja vahepealse perioodi katmine on olnud ka meie ülesanne. 

• Uute liikmete osas on kümnisetoojate osakaal suurem, kui koguduses keskmiselt, olles 70 
protsenti.  

• Selle aasta esimese üheksa kuu põhjal on keskmine kümnis liikme kohta kuus on ligi 51 
eurot. Selle näitajaga jääme Trans-Euroopa Divisjonis maha Norrast, Taanist, Islandist ja 
UKst, ning oleme sisuliselt võrdsed Rootsi ja Soomega.  

• Aastas müüme kirjanduslaost ligi 13000 toodet 
• Aasta aega toiminud siseveebi lahendus kuluaruannete osas on kokku hoidnud vähemalt 

2165 minutit tööaega – see on peaaegu terve töönädala. 

 
Misjoniannetused 
2018-2019 aastatel on misjoniannetuste summa eeldatavalt sama, mis näitab, et meil tuleb teha 
olulist tööd ülemaailmsete vajaduste tutvustamiseks. See statistiline trend on igatahes negatiivne ja 
vajaks hädasti muutmist. 

Kümnise jaotus koguduste lõikes 2019 jaanuar-september
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Tulevik 
On märke, mis näitavad, et majanduslangus on peatselt ukse ees ning see mõjutab ka koguduse 
toimetulekut. Järgmise aasta eelarve on planeeritud ülejäägiga, mis on tekkinud Balti Uniooni 
väiksemast kümnisevajadusest ning ka väiksemast töötajate arvust (-1 koht). Kuigi seda ülejääki saab 
kasutada aasta jooksul planeeritavate ürituste juures, võib see osutuda mõistlikuks puhvriks, mida 
keerulisematel aegadel kasutada.  
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Misjoniannetused
2018-2019 aastatel on misjoniannetuste summa eeldatavalt sama, mis näitab, et meil 
tuleb teha olulist tööd ülemaailmsete vajaduste tutvustamiseks. See statistiline trend on 
igatahes negatiivne ja vajaks hädasti muutmist.

Tulevik
On märke, mis näitavad, et majanduslangus on peatselt ukse ees ning see mõjutab ka 
koguduse toimetulekut. Järgmise aasta eelarve on planeeritud ülejäägiga, mis on tekkinud 
Balti Uniooni väiksemast kümnisevajadusest ning ka väiksemast töötajate arvust (-1 koht). 
Kuigi seda ülejääki saab kasutada aasta jooksul planeeritavate ürituste juures, võib see 
osutuda mõistlikuks puhvriks, mida keerulisematel aegadel kasutada. 
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Finantsaruanne
Bilanss
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Netovara
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Tulemiaruanne
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2020. aasta eelarve
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
Eelarve projekt 2020. aastaks Planeeritud
11 Kogukümnis 850 000 €
12 Kümnise jagamine -195 500 €
13 Kümnise tagastus 42 500 €

Netokümnis 697 000 €

Kulud kümnisest
2 Töötajatega seotud kulud 492 810 €
21 Palgafond (brutotasu + sotsiaalmaksud) 364 000 €       
22 Pensionifondi eraldis 36 400 €         
3 Kuluhüvitised 92 410 €      
31   Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis 58 100 €         
32   Ühistransport 5 000 €           
33   Sidekulud 2 160 €           
34   Tööriietus 2 217 €           
35   Töövahendid 2 833 €           
36   Prillid 1 000 €           
37   Üüritoetused 21 100 €         

4 Üldised kulud 38 510 €
41 Koosolekute pidamise ja osalemise kulud 12 300 €      
411   Välissõidud 4 100 €           
412   Lähetuste päevarahad 3 000 €           
413   Koosolekute kulud (rent, toitlustus) 5 200 €           
42 Kontorikulud 12 900 €      
421   Kommunaalkulud 6 000 €           
422   Kontoritarbed ja väikevahendid 3 000 €           
423   Tarkvara litsentsid ja siseveebi arendus 3 900 €           
43 Muud üldised kulud 13 310 €      
431   Maamaks 700 €              
432   Kindlustus 2 000 €           
433   EKN-i liikmemaks 610 €              
434   Toetus kristlikele raadiotele (Pereraadio, Raadio 7) 2 000 €           
435   Töötervishoiu kulud 1 500 €           
436   Kingitused 1 000 €           
437   Materjalid 1 000 €           
438   Auditikulud 2 500 €           
439   Reklaam jms 2 000 €           
5 Tööharude eelarved 91 400 €
501   Noortetöö 5 400 €        
5011     Noortelaager 3 700 €           
50111     Noortelaager omaosalus 2 500 €-           
5012     Aastavahetus 600 €              
5013    Noorte tulevikukool 1 500 €           
5014    Piibliviktoriin (PBE) 300 €              
5015    Novembri Kuma 300 €              
5016    Impact Indy 2020 1 200 €           
5019    Noortenõukogu kulud 300 €              
502   Peretöö 3 400 €        
5021     Perelaager 3 000 €           

Lk 1 4st
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50211     Perelaagri osavõtutasud 600 €-              
5022    Peretöö juhtide insipratsioonipäev 500 €              
5023    Peretöö programmid kogudustes 500 €              
503   Lastetöö 13 800 €      
5031    Laste laulupäev 800 €              
5032    Lastelaagrid 1 000 €           
5033    HPK õppematerjalid (MyBibleGuides) 12 000 €         
504   Tervisetöö 2 500 €        
5041     Tervisekonverentsil osalemine 800 €              
5042     Tervisetöö juhtide insipiratsioonipäev 500 €              
5043     Tervisetöö toetamine kogudustes 1 000 €           
5049     Tervisetöö üldkulud 200 €              
506   Haridustöö 6 400 €        
5061    KUS projekt 2 000 €           
5062    Välisülikoolid 2 700 €           
5063    Täienduskoolitused
50631      GLS 700 €              
50632      Muud 1 000 €           
507   Isiklik töö 15 400 €      
5071    Koguduse teenimisega seotud sõidukulud 200 €              
5072    Piiblikool 1 000 €           
5073    Piiblikool osavõtutasud 250 €-              
5074    Kirjalik Piiblikursus 300 €              
5075    Koolitused koguduseliikmetele 150 €              
5076    Nakatav adventist õppematerjal 2 000 €           
5077    Evangelismikoolitus (Finley) 10 000 €         
5078    Piibliõppe veebiplatvorm 2 000 €           
508   Koguduste rajamine ja pistikud 5 750 €        
5081     Kootsing 1 000 €           
5082     Koguduse rajamise konvernets 2 500 €           
5083     Koguduse rajamise koostöövõrgustikud 1 250 €           
5084     Inspiratsioonipäev 1 000 €           
509   Pastorite ühendus 9 750 €        
5091    Kogudusevanemate retriit 2 500 €           
5092    Koguduse käsiraamat 1 500 €           
50921    Koguduse käsiraamatu toetus BAUC 1 000 €-           
5093    Pastori käsiraamat 1 500 €           
50931    Pastori käsiraamatu toetus BAUC 1 000 €-           
5094    Kogudusevanema käsiraamat 1 500 €           
50941    Kogudusevanema käsiraamatu toetus BAUC 1 000 €-           
5095    Töötajate laager 2 500 €           
5096    Töötajate ja perede jõululõuna 1 250 €           
5097    Töötajate kevadsuvine väljasõit 2 000 €           
510   Meediatöö 20 000 €      
5101    Sõidukulud 2 700 €           
5102    Tehnika soetamine 15 000 €         
5103    Litsentsitasud 500 €              
5104    Vabatahtlike varustus 700 €              
5105    Stuudiokujundus 1 100 €           

Lk 2 4st
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511   Rajaleidjate töö 5 500 €        
5111    Rajaleidjate laager 2 500 €           
51111    Rajaleidjate omaosalus 2 500 €-           
5112    Märgid jms 500 €              
5113    TED MasterGuide laager 13 000 €         
51131    MG laagri toetus 10 000 €-         
5114    MasterGuide programmi koolitused 2 000 €           
512   Kirjastustöö 2 000 €        
5121    Hommikvalveraamatu toetus 1 500 €           
5122    Raamatute väljaandmine ja reklaam 500 €              
519   Muud 1 500 €        
5191    Seenioride laagri toetus 1 500 €           

A Reservid 32 625 €          
  Noortetöö reservi (AYC) 4 000 €           
  Noortetöö reservi Camporee 1 500 €           
  Pastorite ühenduse reservi (EPC) 4 000 €           
  Peakoosoleku reservi 3 125 €           
  Suurürituse reservi 5 000 €           
  Pensionireservi erakorraliselt 15 000 €         
Kulud kümnisest kokku 655 345 €
Saldo (reservfondi) 41 655 €

6 Eesti Liidu Ehitusfond 76 000 €      
61 Annetused ehitusfondi 12 500 €         
611   Annetused laagrikeskuse ehituseks 50 000 €         
62 EKN-i toetus 6 000 €           
63 1% sissetulekust 1 500 €           
63 Töötajate üürimaksed 4 000 €           
65 Intressitulud 2 000 €           
69 Ehitusfondi kulud 76 000 €      
691   Laagrikeskus 200 000 €      
6911   Laagrikeskuse fondist 150 000 €-      
699   Muud kulud 26 000 €        

7 Eesti Liidu Misjonifond -  €            
71 Annetused Liidu misjonifondi 12 500 €         
79 Liidu Misjonifondi projektide kulud 12 500 €-         

8 Muud tulud 1 300 €        
81 Annetused Eesti Liidu töö fondi 1 000 €           
811 Annetus õppetüki toetuseks 300 €              

9 Kirjanduse tulu 3 000 €        
91   Kirjanduse müügitulu 30 000 €         
911   Müüdud kaupade kulu 27 000 €-         

Lk 3 4st

2020 2019
Töötasud netokümnisest 57,4% 63,1%
Töötajatega seotud kulud netokümnisest 70,7% 78,7%

Üldised kulud netokümnisest 5,5% 8,9%

Tööharude kulud netokümnisest 13,1% 12,2%

Reservi netokümnisest 4,7%

Saldo netokümnisest 6,0% 0,2%
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Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
Annetuste kalenderplaan 2020
 
Jaanuar Juuli

04.jaanuar Kohalik kogudus 04.juuli Kohalik kogudus
11.jaanuar Eesti Liidu misjonifond 11.juuli Peakonverents – Maailmamisjon
18.jaanuar Kohalik kogudus 18.juuli Kohalik kogudus
25.jaanuar Kohalik kogudus 25.juuli Kohalik kogudus

Veebruar August
01.veebruar Divisjon – Newbold College 01.august Kohalik kogudus
08.veebruar Kohalik kogudus 08.august Eesti Liidu ehitusfond
15.veebruar Kohalik kogudus 15.august Kohalik kogudus
22.veebruar Kohalik kogudus 22.august Kohalik kogudus
29.veebruar Eesti Liidu ehitusfond 29.august Kohalik kogudus

Märts September
07.märts Kohalik kogudus 05.september Kohalik kogudus
14.märts Adventraadio/HopeChannel 12.september Peakonverents – Maailmamisjon
21.märts Kohalik kogudus 19.september Kohalik kogudus
28.märts Kohalik kogudus 26.september Kohalik kogudus

Aprill Oktoober
04.aprill Kohalik kogudus 03.oktoober Kohalik kogudus
11.aprill Maailmamisjon 10.oktoober Kohalik kogudus
18.aprill Kohalik kogudus 17.oktoober Eesti Liidu misjonifond
25.aprill Kohalik kogudus 24.oktoober Kohalik kogudus

31.oktoober Balti Unioon
Mai

02.mai Kohalik kogudus November
09.mai Divisjon – ADRA 07.november Kohalik kogudus
16.mai Kohalik kogudus 14.november Iga-aastane ohvriannetus (Adventmisjon)
23.mai Kohalik kogudus 21.november Kohalik kogudus
30.mai Eesti Liidu misjonifond 28.november Eesti Liidu ehitusfond

Juuni Detsember
06.juuni Kohalik kogudus 05.detsember Kohalik kogudus
13.juuni Eesti Liidu ehitusfond 12.detsember Eesti Liidu misjonifond
20.juuni Kohalik kogudus 19.detsember Kohalik kogudus
27.juuni Kohalik kogudus 26.detsember Kohalik kogudus

Annetada on võimalik ka internetis, toeta.advent.ee leheküljel

Annetuste kalenderplaan
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Hingamispäevakooli aruanne

2019 oli hingamispäevakooli osakonna töös võrreldes paari eelmise aastaga vaikne 
aasta. Suuremad koolitused ja olulisemate materjalide väljaandmine on jäänud selja 
taha ning suuremaid projekte sel aastal ei toimunud. 2019. aastal toimus vaid üks 
regionaalne hingamispäevakooli õpetajate koolituspäev Tallinnas, millest võtsid osa 
Kompassi ja Tallinna I koguduse õpetajad ning kus oli juttu hingamispäevakooli 
eesmärkidest ning täiskasvanute õpetamise eripäradest (koolitust viisid läbi Mervi 
Kalmus ja Ivo Käsk). 

Hingamispäevakooli materjalide väljaandmine jätkub tavapärases rütmis. Materjalid, 
mis on eesti keeles regulaarselt kättesaadavad, on:

• täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükk

• misjonijutustused

• 13. hingamispäeva misjonivideo

2019. aasta alguses said kõik hingamispäevakooli õpetajad, kellel soovi oli, tasuta 
hingamispäevakooli käsiraamatu, mis ilmus trükist 2018. aasta lõpus. Mervi Kal-
mus tutvustas käsiraamatut mõnedes kogudustes, mida ta külastas, ja julgustas 
hingamispäevakooli õpetajaid käsiraamatut lugema ning seal leiduvaid ideid oma 
koguduses ellu rakendama. 

Hingamispäevakoolil on koguduse elus jätkuvalt väga oluline roll. See on koht, 
kus väikese grupi kontekstis on võimalik edendada osadust ning süveneda piib-
liõppesse, samuti on see koht, kus peaksid sündima kohalikud misjonialgatused. 
Hingamispäevakool on adventkoguduse ajaloo jooksul olnud kogudusele suureks 
õnnistuse allikaks ning on seda jätkuvalt. Toetagem oma hingamispäevakooli õpe-
tajaid ka edaspidi, et nende vastutuse ja panuse kaudu võiks kogudus aina enam 
juurduda Pühakirja õpetuses.  
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Isikliku teenistuse osakonna aruanne

Isikliku töö osakonna kolm peamist initsiatiivi 2019. aastal olid:
• isikliku teenistuse käsiraamatu väljaandmine

• teemapäevade materjalide tõlkimine

• uue veebikeskkonna idee arendamine

Isikliku teenistuse käsiraamat 
Nii nagu teistelgi koguduse tööharudel, on ka isikliku teenistuse tööharul oma käsiraamat. 
Isikliku teenistuse käsiraamatusse on koondatud tööjuhised ja soovitused kohaliku koguduse 
misjonitöö elavdamiseks ja koordineerimiseks, samuti kirjeldatakse vastava osakonna juhi 
ja sekretäri tööülesandeid; kõiki käsitletud teemasid toetavad Ellen White’i valitud tsitaadid. 
Käsiraamat tuli trükist 2019. aasta detsembris alguses (tõlkis Mervi Kalmus, toimetas Eric 
Richard Kogerman) ning seda on soovitav kasutada nii koguduse nõukogus kui ja isikliku 
lugemismaterjalina, et elavdada koguduseliikmete misjonipingutusi.  

Teemapäevad
 Peakonverentsi kalenderplaanis on suur hulk erinevatele teemadele ja töövaldkondadele 
pühendatud päevi. Kõiki materjale, mida teemapäevadega seoses välja antakse, ei ole 
võimalik eesti keelde tõlkida. Samas on isikliku teenistuse osakonna eesmärgiks teha 
võimalikult paljusid materjale koguduseliikmetele kättesaadavaks, mida saaks hingamis-
päevastel teenistustel kasutada. Vajadust materjalide järele kinnitasid erinevate koguduste 
esindajad ka 2018. aasta liidu talvekoosolekul, eriti rõhutati, et need on abiks väiksema-
tes kogudustes, kus kohalik pastor ei ole igal hingamispäeval kohal. 2019. aastal tõlgiti 
materjale järgmisteks teemapäevadeks: 

• 10-päevane palveaeg (9.–19. jaanuar)

• palve- ja paastupäev (5. jaanuar)

• misjonihingamispäev (2. veebruar)

• naiste palvepäev (2. märts)

• kogukonna päev „Räägi sellest maailmale“ (11. mai)

• eriliste võimaluste fondi annetuse üleskutse (14. september)

• piibelliku paastumise nõuanded (5. oktoober)

• pastori tunnustamise päeva üleskutse (12. oktoober)

• prohvetikuulutamise vaimu päev (19. oktoober)

• loomise hingamispäev (26. oktoober)

• kristliku majapidamise päev (7. detsember)
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Uus veebikeskkond
Meie koguduse peamine veebipõhine häälekandja, www.advent.ee lehekülg, on suunatud 
koguduseliikmetele, nende informeerimisele ja kogudusesiseste uudiste jagamisele. Kuid 
vajadus on ka sellise lehekülje järele, mis oleks suunatud mittekristlastele ja kus inimestel 
oleks lihtsas vormis võimalik tutvuda Piibli põhiõpetuste ja adventkoguduse elustiiliga. Selle 
lehekülje loomiseks on alustatud materjalide väljatöötamist. 2019. aasta lõpu seisuga on 
olemas kirjaliku piiblikursuse tekst ja iga teema juurde kuuluvad videod. Tekst ja videod 
käsitlevad selliseid teemasid:

1. Minu elu kui lugu 
2. Jumala märkamine oma elus 
3. Palve 
4. Piibel 
5. Jeesus 
6. Pääste 
7. Tulevik (prohvetikuulutused) 
8. Hingamispäev 
9. Ressursside kasutus 
10. Tervis 
11. Kogudus 
12. Keskkond ja loodushoid 

Nüüd oleks tarvis koondada ressursse ja pingutusi selleks, et 2020. aastal võiks see 
lehekülg ja loodud materjalid kättesaadavaks saada. On lootust, et veebilehe tehniline 
teostus tuleb väljastpoolt Eestit.  

Piiblikool
Viimastel aastatel on isikliku töö osakond korraldanud vähemalt korra aastas ka piiblikooli 
sessiooni. 2019. aastasse oli planeeritud üks piiblikooli nädalalõpp, kuid paraku jäi see liidu 
töötajate ja kutsutud kõneleja vaheliste kommunikatsioonitõrgete tõttu ära. Loodetavasti 
toimub 2020. aastal piiblikool jälle.

„Nakatav adventist“
2019. aasta lõpuks on trükivalmis saanud ka õppematerjal pealkirjaga „Kuidas saada 
nakatavaks adventistiks“, mis on suunatud koguduseliikmetele ja mille eesmärgiks on 
parandada nende isikliku tunnistamise oskust. Raamatus on 9 peatükki, mis katavad 
adventkoguduse jaoks olulisi teemasid (hingamispäev, tervislik eluviis, surnute olukord, 
pühamu, Jeesuse tagasitulek jms) ja õpetavad inimesi, kuidas neid tõdesid oma sõpradega 
lihtsal ja loomulikul moel jagada. Loodetavasti saab sellest hea abimaterjal, mis julgustab 
koguduseliikmeid tunnistama ja oma usku jagama. 

Mervi Kalmus 
liidu isiklikutöö juht
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Haridusosakonna aruanne 

Eesti Liidu haridustöös on kaks peamist suunda: 
• akadeemiline õpe  

• täiendõpe 

Akadeemiline õpe
Liidu töötajatest õpib praeguse seisuga 4 inimest: Aleksandr Tsugai Tartus Kõrgemas 
Usuteaduslikus Seminaris rakenduskõrghariduse teoloogia õppesuunal, Marge Randlepp 
Andrewsi ülikooli magistrantuuris, David Nõmmik juhtimiseriala magistrantuuris Andrewsi 
ülikoolis ja Mervi Kalmus praktilise teoloogia doktorantuuris Andrewsi ülikoolis. Lisaks neile 
toetab liit Kristel Harjaksi ning Mairo Tutki õpinguid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.  

2019. aastal lõpetasid kõrgkooli 3 inimest: Virve Toom (kiitusega) ja Vallo Põldaru lõpetasid 
õpingud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Krõõt Lõbus omandas magistrikraadi Vana 
Testamendi erialal Newboldi kolledžis. 

Järgmisel, 2020. aastal peaksid Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõpetama Mairo Tutk, 
Aleksandr Tsugai ja Kristel Harjaks. Sellega lõpeb ka liidu koostöö Seminariga senisel kujul. 

Vajadus pakkuda meie koguduse töötegijatele ja teistele huvilistele adventistlikku teo-
loogilist magistriõpet on jätkuvalt olemas ja tegelikult kasvab pidevalt. 2018. aasta liidu 
talvekoosolekul avaldasid saadikud ühehäälselt toetust Uniooni plaanile leida lähiaastatel 
võimalus magistriprogrammi alustamiseks. Divisjoniga peetakse sel teemal jätkuvalt läbi-
rääkimisi, samas ei ole need siiani selge lahenduseni jõudnud. Balti riigid on koos Skandi-
naavia maadega ainsaks piirkonnaks Trans-Euroopa divisjonis, kus ei ole oma teoloogilist 
seminari, mis valmistaks ette kogudusetöölisi. See on olukord, mis nõuab pikaajalist ja 
läbimõeldud lahendust, sest see mõjutab otseselt pastorite arvu, nende ettevalmistust ja 
kogudusetöö järjepidevust. 

Täiendõpe
Liidu töötajate jaoks, kes akadeemilist haridust ei omanda, on mõeldud täiendõpe, mille 
alla kuulub erialase kirjanduse lugemine ja koolitustel/seminaridel osalemine, mille maht 
oleks kokku vähemalt 30 tundi. Liit on pakkunud erinevaid koolitusvõimalusi, 2019. aastal 
on need olnud sellised: 

• hingamispäevakooli õpetajate koolitus Tallinnas (Mervi Kalmus, Ivo Käsk) 

• Ilmutusraamatu-teemaline seminar Cesises (dr Laszlo Gallusz, dr Jiri Mos-
kala) 

• Evangelismi sümpoosion Newboldis (dr Christopher Holland) 

• Adventistliku Identiteedi seminar Newboldis  

• Koguduste Rajamise Ümarlaua konverents Tallinnas 

• GLS juhtimiskonverents Tallinnas 
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Liidu täiendõppe raamistik sai 2019. a sügisel täienduse – liidu juhtkond (AdCom) otsus-
tas, et alates 2020. aastast toetatakse ka liidu töötajate tasulistel koolitustel osalemist, 
mis on otseselt seotud konkreetse töötaja professionaalset arengut. Otsuse konkreetsete 
koolituskulude katmise osas teeb liidu juhtkond, kui avaldus kulude katmiseks on laekunud 
juhtkonnale kuu aega enne koolituse algust. 

Mervi Kalmus 
liidu haridustöö juht 
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Peretöö aruanne 
Eesmärgid 
Peretöö osakonna eesmärgiks mööduval aastal oli toetada oma tegevusega liidu tege-
vuskava järgmisi eesmärke: 

1. Regulaarse perekondliku piibliuurimise kasv; 

2. Koguduse töös ja missioonis aktiivselt osalevate liikmete arvu kasv; 

3. Rahulolu kasvu oma abielu ja pereeluga ning koguduseliikmetega seotud abielula-
hutusjuhtumite harvenemine; 

4. Kogudustes regulaarset ülesannet omavate liikmete arvu kasvu; 

5. Hea tagasiside koguduse töötegijatelt, et nad on saanud oma ülesandeks väljaõppe; 

6. Iga kogudus töötab välja oma tervikliku misjoniplaani.  

Perelaager 2019 
Perelaager toimus sel aastal Nuutsakul. Voodikohtade piiratuse tõttu oli varasemate aasta-
tega ööbima jääjate arv oluliselt väiksem. Kui 2018 laagrisse registreerus 194 inimest, siis 
2019 laagrisse 95 inimest. Laagri teemaks oli Suhted, seks ja raha. Kõnelema oli kutsutud 
Kimmo ja Evita Ilola Soomes ning muusikat tegid Kevin ja Meeri Paljula, Hellevi Nõmmik 
ja D-duur. Lisaks muusikale ja jutlusele toimusid ka temaatilised töötoad ning jalgu käidi 
sirutamas Põrguorus, kus toimus maastikumäng. 

Tagasisides toodi meeldivate asjadena välja järgmist: 

- Programm oli piisavalt tihe, piisavalt töötubasid, vajalikud huvitavad teemad. 
- Kava, kõnelejad, töötoad, kontsertõhtu 
- Ilm ja kaaslased 
- Kõik. Eriti toortoidu töötuba. 
- Kõik meeldis 
- Vestlused väikegruppides, töögruppides, hoovikirik. Hellevi kontsert oli 

super. Lõunane jalutuskäik oli ka kontimööda. 
- Kokku tulla, asjalik programm 
- Parandamist vajavate kohtadena toodi välja: 
- Oma söögi võiks asendada laagri toiduga, kuid arusaadav, et nii suurt rah-

vahulka keeruline toita. 
- Kõik toidukorrad võiks olla laagri poolt muidugi eeldusel, et siis on laager ka 

tasuline 
- Jahedal ajal võiksid majad olla eelnevalt juba soojemad. 
- Nõuandeid selle kohta, kuidas püsida terve. 
- Järvevesi võinuks paar kraadi soojem olla :D 
- Suppi ei jätkunud ja võrreldes eelmiste aastatega oli toidulaud nigelam. 

Reedeõhtune väljakuulutatud algus hilines. Ilm oleks võinud soojem olla, et 
oleks saanud ka ujuma. 

- Et oleksin saanud terve laagri kohal olla :) 
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Laager oli osalejatele tasuta. Lisaks Eesti liidule toetas laagrit ka EKN. Maksta tuli toa 
eest peamajas või kämpingus (10 eurot tuba) ning jumalateenistusel kokkupandud annetus 
läks samuti laagri kulude katteks. 

Paarisuhtekoolitused 
Paarisuhtekoolituste osas on olemas eestikeelne materjal, mis koosneb loengutes ja töö-
vihikust. Seda kasutati möödunud aastal Tallinn I koguduses, kus tehti 7 loengust koosnev 
abielukursus. Kursusel osales 5 paari.  

Kursuse korraldamine on suhteliselt lihtne. Koguduse poolt on vaja leida huvilised, mis on 
ilmselt kõige keerulisem osa. Sobiva ruumi leidmine ei ole vast eriti kontimurdev. Loengud 
tulevad DVD pealt ja harjutused on töövihikus. Lisaks on vaja ainult nö moderaatorit, kes 
inimesed vastu võtab, teema sisse juhatab ja DVD käima paneb. Ma pakun, et sellise 
asjaga saab soovi korral iga pastor või peretöö juht hakkama. 

Saade „Üheskoos“ Pereraadios 
Pereraadios jätkus ka saatesari „Üheskoos“, mida veavad Allan ja Marge Randlepp. 
Käesoleval aastal läksid eetrisse järgmised saated: 

1. 07.01.2019 Mida naised tahavad? 

2. 04.02.2019 Kümme suhtevajadust 

3. 04.03.2019 Unistamisest sügavuseni ehk abielu arenguetapid 

4. 01.04.2019 Mõtteid vabaabielust 

5. 29.04.2019 Aeg ekraani ees 

6. 03.06.2019 Piiravad uskumused 

7. 14.10.2019 Kaheksa kohtamist - kestva armastuse olulised vestlused  

8. 04.11.2019 Tee tagasi iseendani 

9. 02.12.2019 Piibli õpetus armastusest argipäevas 

Pererubriik Meie Ajas 
Meie Ajas aitasid pererubriiki sisustada Anne Vahtramäe ja Annely Kaasik.  

Plaanidest 
Peretöös on plaanis jätkata perelaagritega ja raadiosaatega. Jätkame ka abielukursuse 
tutvustamist kogudustes. Tegemist on hea materjaliga, mida on patt kasutamata jätta. 
Pastorid on küsinud materjali abielueelseks nõustamiseks. Tuleb natuke ringi vaadata, mis 
valikus on ja eestindamiseks üks välja valida. Üks prioriteetidest on ka koostöö koguduste 
peretöö juhtidega. 

Allan Randlepp 
liidu peretöö juht 
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Tervisetöö aruanne
Eesmärgid 

1. Tervisetöö osakonna eesmärgiks lõppeval aastal oli toetada oma tegevusega liidu 
tegevuskava järgmisi eesmärke: 

2. Koguduse töös ja missioonis aktiivselt osalevate liikmete arvu kasv; 

3. Tervisliku eluviisi praktiseerimise ja adventkoguduse selgete tervisepõhimõtete 
järgimise tõus; 

4. Kogudustes regulaarset ülesannet omavate liikmete arvu kasv; 

5. Hea tagasiside koguduse töötegijatelt, et nad on saanud oma ülesandeks väljaõppe; 

6. Iga kogudus töötab välja oma tervikliku misjoniplaani. 

Koolitus „Loomine ja tervis“ 
Programmi „Loomine ja tervis“ koolitajate koolitamiseks toimus järjekorras teine koolitus 
Balti unioonis (12.-14.04.2019) Lätis Trubas. Kuid peamine väljaõpe on toimunud töö 
käigus. Eesmärk on olnud, et igal koolitusel on kogenuma lektori kõrval ka nö õpipoiss. 

„Loomine ja tervis“ kursused toimusid 2019. aastal 7 koguduses, pluss Terve Elu Keskuses.  

Kevad-talvisel perioodil toimusid koolitused: 
- Rakveres, koolitajad Allan Randlepp ja Annely Kaasik 
- Tallinnas (Kompass), koolitajad Allan Randlepp ja mitmed abilised 
- Viljandis, koolitajad Allan Randlep, Virve Toom ja Mall Kalmann 
- Põltsamaal, koolitajad Allan Randlepp ja Maarika Maurer 
- Keilas, koolitajad Allan Randlepp ja Marge Randlepp 
- Sügis-talvisel perioodil toimusid koolitused: 
- Haapsalu koguduses - Siiri Pant (väikegrupi formaadis) 
- Valgas - Allan Randlepp (lühikursus) 
- Kuressaares, koolitajad Allan Randlepp ja Virve Toom 
- Tallinnas (Terve Elu Keskus), koolitajad Allan Randlepp 

Viimane Tallinnas Terve Elu Keskuse korraldatud koolitus oli veidi teistsugune kui ülejäänud 
koolitused. Nimelt töötas Allan Randlepp välja „Loomine ja tervis“ eriversiooni kaalulange-
tajatele. Tegemist on siis elustiilikoolitusega neile, keda huvitab eriliselt tervislik toitumine, 
kaalu langetamine või kroonilise põletikuga võitlemine. 

Sügis-talvisel perioodil on oluliselt muutunud ka turundusstrateegia. Kui varasemalt lasime 
kujundada koolituse plakati ja tegime Facebookis ürituse, mida mingil määral ka tasulise 
reklaamiga esile tõstsime, siis nüüd oleme muutnud reklaamistrateegiat oluliselt.  

Oleme kursuse kirjeldust Terve Elu Keskuse kodulehel oluliselt põhjalikumaks teinud, lisanud 
registreerimise kohustuse ning muutnud koolituse tasuliseks. Enne koolitust oleme teinud 
ka üksikuid tasuta loenguid, kus on samuti registreerumise kohustus. Registreerumisel 
küsime kontaktandmed ning vajalikud nõusolekud nende kasutamiseks. 
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Reklaamistrateegia sotsiaalmeedias on ka täiustunud. Enam ei reklaami me FB üritust 
või koolituse plakatit, vaid püüame huvilised välja sõeluda temaatiliste reklaamidega ning 
suunata nad veebis koolituse lehele. Uus strateegia vajab veel täiustamist, kuid esialgsed 
tulemused on märgatavalt paremad, kui varasemad katsetused. 

Huviliste registreerimine, koos asjakohaste nõusolekute küsimisega on andnud võima-
luse inimestega rohkem suhelda, mis omakorda on usalduse võitmisele kaasa aidanud. 
Oleme veel väga alguses ja mingeid põhjapanevaid järeldusi on vara teha, kuid esimesed 
kogemused on positiivsed. 

Terviseandmete mõõtmised 
Ühe osana misjoniplaanist on tehtud ka avalike terviseandmete mõõtmisi. Seda vahetult 
enne Loomine ja tervis koolitust, et saaks mõõtmisele tulnud inimesi koolitusele kutsuda.  

Mõõtmised on 2019. aastal toimunud:  

- Keilas 
- Valgas 
- Tallinnas 

Liidul on olemas enamus vajalikust varustusest, millega inimeste tervisliku seisundit mõõta. 
Mõõtmistulemusi on aidanud tõlgendada ja nõu anda arstid Marju Kiplok ja Helin Kalmus 
ning meditsiiniõed Liina Kõrgend ja Liia Miller.  

Terviserubriik Meie Ajas 
Tervisesõnumiga koguduseliikmeteni jõudmisel on lisaks elustiilikoolitustele oluliseks 
kanaliks olnud ka ajakiri Meie Aeg, mis jõuab erinevalt „Loomine ja tervis“ koolitustele iga 
kuu kõigi koguduste kirjanduslettidele. 

Meie aja terviserubriiki on 2019. aastal tehtud järgmised kaastööd:  
1. Rasvaga sõbraks 

2. Süsivesikutest 

3. Toit kui parim ravim 

4. Seljata suhkrusõltuvus kohe — õpi oma suhkrunälga taltsutama 

5. Telomeeride mõju: revolutsiooniline viis elada pikalt, nooruslikult ja tervelt 

6. Viis põhjust, miks hommikul trenni teha 

7. Kas mõõdukus on tervislik? 

8. 100-aastaseks terve ja õnnelikuna, on see võimalik? 

Plaanidest 
Suures plaanis on soov jätkata terviseloengute ja koolitustega üle Eesti. Eelistatud on 
koostöö kogudustega, kus on valitud tervisetöö juht. Kui seni on suuresti koostöö kogu-
dustega toetunud koguduse poolelt pastoritele, siis tahaks järjest rohkem pastori kõrval 
ka kohalikke tervisetöö juhte näha.  
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Teine prioriteet on professionaalsete meditsiinitöötajate suurem kaasamine koguduse 
tervisetöösse. Meil on koguduses väga tublid meditsiiniala inimesed, kellest paljud ka 
aktiivselt koguduse tervisetööd edendavad, kuid selles vallas on veel arenguruumi. Seda 
just liidu poolelt inimeste kaasamisel ja koostöö arendamisel. 

Loengute ja koolituste osas on plaan teha senisest rohkem üksikuid loenguid ja koguda 
terviseteemadest huvitatud inimeste kontakte. Klassikalisel kujul Loomine ja tervis koolitusi 
tahaks teha lühemate, ühe-kahe päevaste koolitustena. Ja sealt edasi pikemad programmid 
võiks olla nt Loomine ja tervis kaalulangetajatele (nö toitumise võtmes) ning Loomine ja 
tervis depressiooni/ärevusega hädas olijatele (nö vaimse tervise võtmes). See viimane 
koolitus, Loomine ja tervis depressiooni/ärevusega võitlejatele, on hetkel idee tasandil. 
Selleks, et sellest midagi saaks, on vaja psühholoogi, kes materjali vastavalt kohendaks 
ja täiendaks. 

Kokkuvõtlikult oleks siis väljapoole suunatud „tervisetooted“ järgmised: 
1. Kõige laiemale huviliste ringile suunatud tasuta asjad: nt digitaalsed materjalid või 

tasuta terviseloengud. 

2. Inimestele, kes tahaks rohkem teada ja kes on juba mõnel üksikul loengul käinud: 
nt 1 või 2 päevane Loomine ja tervis koolitus või mõni muu lühem koolitus, millega 
kaasnevad ka materjalid ja omalt poolt tuleks väike summa maksta, mis katab 
materjalide kulu ja võib-olla osa ruumi rendist. 

3. Inimestele, kellel on tõsine huvi oma elus tervise osas midagi muuta. Nad on 
meiega juba tuttavad läbi loengute või koolituste ja teavad, mida tahavad. Neile 
pakuks mitmenädalast koolitusprogrammi: nt Loomine ja tervis toitumise võtmes 
või vaimse tervise võtmes või mõni muu asjakohane koolitus. See eeldab inimeselt 
suuremat pühendumist ja omapoolset ajalist ja rahalist panust. 

See, mis mahus ja kui kiiresti õnnestub nende plaanidega edasi liikuda, sõltub suuresti 
sellest, kui palju meditsiinitöötajaid õnnestub kaasa haarata.

Allan Randlepp 
liidu tervisetöö juht



38

Lastetöö aruanne 
Käesoleva aasta tegemistest on eelmine lastetöö juht Allan Randlepp andnud pika ja põh-
jaliku ülevaate juunis toimunud peakonverentsil. Tooksin välja mõned olulisemad asjad, 
mis toimusid sel aastal.  

Teismelistele mõeldud hingamispäevakooli esimese kvartali materjal on nüüdseks trüki-
valmis.  

Toimusid juba traditsioonilised üritused nagu Helerin Lehtla ja Helin Kalmuse poolt organi-
seeritud laste laulupäev Jõgeval, Allan Randlepa juhtimisel poistelaager ning perelaager, 
kus olid kaasatud lasteõpetajad erinevatest kogudustest. Meie Aja Silmaterea rubriiki on 
panustanud samuti erinevate koguduste lasteõpetajad. Tartus on sel aastal edasi tegut-
senud Pilla-Palla kirik.

Eesmärgid 
Järgmisel aastal on soov jätkata kõige selle heaga, mida eelmiselgi aastal on tehtud. 
Loodetavasti saab tõlgitud rohkem materjali laste hingamispäevakooli tarbeks. Jätkuvalt 
peab ütlema, et tõlkimine seisab peakonverentsi hingamispäevakooli osakonna taga ning 
kui nemad materjalid valmis saavad saame ka meie edasi tegutseda. 

Teiseks mõtteks on laste laulupäeva formaati pisut muuta, jättes kõik eelneva paika, kuid 
lisades sinna enne kontserti kohalikele lastele mõeldud tegevusi. Tegemist on väga vahva 
ja positiivse üritusega ning miks mitte seda rohkem reklaamida, et ka teised sellest osa 
saaksid. 

Eelmisel aastal ei toimunud tüdrukute laagrit, kuid sel aastal on plaan see üritus uute 
tegijatega taas ellu äratada. 

Kõige suurem eesmärk on innustada kohalikke kogudusi leidma võimalusi, kuidas teha 
lastele suunatud misjonitööd. Loodetavasti soovib mõni uus kogudus alustada Pilla-Palla 
kiriku tegemist. Üheks võimaluseks oleks ka septembris Viljandis alustanud Mudilaste 
mängutunni formaadi kasutamine, mis oleks väikeseks sissejuhatuseks Pilla-Palla kirikule. 
Mudilaste mängutund pakub kohta ja võimalusi lastele vanuses 0–6 koos vanemaga män-
gida, meisterdada ja laulda. See ei sarnane hingamispäevakooli ega Pilla-Palla kirikuga, 
kuid aitab leida kontakte ning kaotab ehk inimeste eelarvamuse ja hirmu kiriku suhtes. 
Hetkel tegutsetud kolme kuu jooksul on meie kirikus mängimas käinud üle 20 lapse ja 
vanema, kes muidu ei oleks sinna ilmselt sattunud. 

Juhindume jätkuvalt oma töös liidu lastetöö missioonist, milleks on koolitada kohalike 
koguduste lasteõpetajaid toetama ja juhtima koguduse lapsi nende kasvamisel usus 
Jumalasse ning tegema misjonitööd laste seas väljapool kogudust. 

Aiki Pärna  
liidu lastetöö juht
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Pastorite ühendus
2019. aasta tegevusaruanne ja 2020. a tööplaan
2019. aasta hinnanguline ülevaade

Elus on ikka nii, et iga aasta on isemoodi. Kõik on pidevas muutumises. Sellepärast tuleb 
õppida kohanema. Käesoleval aastal muutus minu roll ning sellest tingituna on muutunud 
ka see, kuidas toimib pastorite ühenduse valdkond. Paremate lahenduste otsimine on 
endiselt pooleli, kaasa arvatud see, kas ja kes peaks pastorite ühenduse tegevust juhtima? 
Kuigi kõik seatud plaanid muutuste tõttu ei realiseerunud, on siiski ka seda, millele tagasi 
vaadata ja mille osas plaane teha.

Kogudusevanematest
Trans-Euroopa Divisjon kuulutas 2019. aasta kogudusevanemate aastaks. Selle raames 
on divisjoni pastorite ühendus välja andnud brošüüri, mis käsitleb teemat „Kolm juhtimise 
kompetentsi üha keerulisemas keskkonnas“. Koostöös Balti Uniooniga ja nende initsiatiivil 
korraldati 1.–3. märtsini Lätis, Cēsises, ka kogudusevanemate konverents. Eestist osales 
konverentsil kokku 15 inimest, kelledest 14 olid kogudusevanemad.

Kahjuks jäi sügisesse planeeritud kogudusevanemate kokkusaamine siiski ära, sest Liidu 
esimehena polnud mul võimalik sellele piisavalt tähelepanu osutada. See siiski ei tähenda, 
et kogudusevanemate tähtsustamine kuidagi prioriteet enam poleks. Oleme võtnud sel-
gelt eesmärgiks järgmine aasta see ühine aeg kogudusevanematega leida ning oleme 
selleks kokkusaamiseks märkinud meie järgmise aasta kalenderplaani 18. ja 19. aprilli. 
Samuti plaanib unioon korraldada 18–20. septembrini Balti uniooni kogudusevanemate 
ja diakonide/diakonisside koolituse. Plaanis on ka esimesel võimalusel välja anda kogu-
dusevanemate käsiraamat.

Pastorite ordineerimisest
Sel aastal jõudis ordinatsiooniplaani rakendamine lõpuks selleni, et Seitsmenda Päeva 
Adventistide Koguduste Eesti Liidu 40. peakoosoleku raames ordineeriti kaks pastorit: 
Andres Ploompuu ja Olavi Laur.

Ordinatsioonikomisjon jätkab oma tavapärast tööd ning kohtus sel aastal 13. novembril 
Tallinnas. Ordinatsioonikomisjoni aruanne esitatakse esimesel võimalusel ka korra koha-
selt Liidu nõukogule.

Sabatipuhkus
2018. aastal algatatud sabatipuhkuse projekt on samuti edasi liikunud. See programm on 
tingitud vajadusest, et 21. sajandi töökeskkond on kasvavalt pingeline ning ka ülemaailmselt 
on  seetõttu töölt lahkuvate pastorite osakaal (läbipõlemise tulemusena) märkimisväärselt 
suur. 

Tänase seisuga on sabatipuhkuse projekti eelnõu läbi arutatud nii Liidu AdComis kui ka 
esimest korda Liidu nõukogus. Ettepanek tugineb ja põhineb Trans-Euroopa Divisjoni 
Pastorite Ühenduse nägemusele sabatipuhkuse rakendamiseks pastorite ja teiste Liidu 
töötajate suhtes. Ettepaneku läbiarutamise tulemusena saadud tagasisidest lähtuvalt 
loodan esitada juba konkreetse ettepaneku Liidu nõukogule 2020. aasta alguses.
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2020 aasta tegevusplaan
Pastorite ühenduse täidetavad funktsioonid on jätkuvalt olulised ning päevakorras. Jätkuvad 
koostöövestlused Liidu töötajatega, Liidu töötajatele mõeldud igakuised koosolekud, toimub 
töötajate suvelaager ning nüüdseks ka uueks traditsiooniks saanud töötajate jõululõuna.

Jätkuvalt on prioriteediks ka järgmised valdkonnad:

1. Internatuurikava väljatöötamine, sealjuures parema mentorlussüsteemi loo-
mine, kaasa arvatud mentorite leidmine ka Liidu juhtivatele töötajatele.

2. Jätkuvalt uute tulevaste töötajate leidmine ja koolitamine.

3. Kogudusevanema ameti tähtsustamine, vanemate jätkuv toetamine ja kooli-
tamine ning uute kogudusevanemate ametisse ordineerimine.

4. Pastorite ordinatsioonikava jätkuv rakendamine ning uute pastorite ordinee-
rimine/volitamine.

5. Liidu töölistele mõeldud sabatipuhkuse kava väljatöötamine, vastuvõtmine 
ja rakendamine.

6. Diakoonia osakonna üle-eestilise ja kogudustepõhise visiooni ja tegevus-
kava loomine.

Kokkuvõte
Jeesus ütles tähendamissõna kaudu: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud 
kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” (Mt 25:40). 
Usun, et selles tähendamissõnas ja selles mõttes väljendubki meie tegemiste prioriteet. 
See kirjakoht on ka pastorite ühenduse tegevuse elavaks kontekstiks.

Andres Ploompuu

7.12.2019
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Noortetöö aruanne 
Üritused 2019. aastal
Möödunud aasta jooksul oli noortetöö kõrghetkeks noortelaager, kus 5 meie koguduse 
noort otsustasid anda oma elu Jumalale. Lisaks on nendega nüüd liitunud veel kaks noort, 
kes ristimisklassides käivad. Noortega vesteldes selgus, et suuresti kõnetas neid Gabrieli 
isiklike üleloomulike kogemuste kuulamine.  

Selle aasta sees sai ka esimest korda korraldatud Novembri Kuma, mis andis meie noortele 
võimaluse veeta hubane õhtu koos sõpradega, kus nad mõtisklesid lootuse ja valguse 
teemal ning laulsid ülistuslaule Jumalale.  

Eesmärk tulevikuks 
Meie tulevikunägemuseks on eesmärk aidata Eesti noortel isiklikult kogeda Jumalat ja 
tunda Teda ära oma igapäeva elus, juhuks kui nad kogevad eluraskusi ja ühiskonna sur-
vet, et nad ei murduks selle koorma all, vaid teaksid ja tunneksid, et nad on Jumala jaoks 
piiritu väärtuse ja potentsiaaliga.   

„Maitske ja vaadake, et Issand on hea!” Ps 34:9 

Kuidas seda saavutada?
Et noor võiks tänapäeva maailmas kogeda Jumala reaalset tegutsemist, on tal vaja: 

• Küsitleda või uurida Jumala Sõna. 

Noortetöö osakonnana soovime luua Eesti noortele keskkondi, kus nad saavad esitada 
küsimusi usu ja Jumala kohta ning omandada Piibli ja muu kirjanduse uurimise meetodeid, 
et nad suudaksid Piiblit ka omal käel uurida.  

Tuleval aastal saavad noored seda teha Pathfinder Bible Experience’il (PBE) ning noorte 
õppe nädalavahetustel. 

PBE – on viktoriini stiilis üritus, mis koosneb kolmest voorust. Esimene voor toimub liidu 
tasemel, teine uniooni tasemel ning kolmas TEDi tasemel. PBE on noortele vanuses  
12–17 a. Noored peavad looma kuuesed meeskonnad ning õppima selgeks valitud Piibli 
raamatud. Vooru saab võita rohkem kui üks tiim kuna tegemist on punktivahemiku arves-
tusega. 

Noorte õppe nädalavahetus – kolmepäevane intensiivkursus, kus noored saavad lektorite 
juhendusel omandada usklikuks eluks vajalikke oskusi nt. Kuidas palvetada, pühendada 
oma elu Jumala teenimisele, uurida Piiblit, ülistada Jumalat ja usku efektiivselt teistega 
jagada. 

• Suhelda Kristlastega 

Soovime pakkuda noortele ka võimalust veeta aega kristlikus seltskonnas, kus nad võivad 
kogeda Jumala inimeste elu ja kultuuri ning kuulda, kuidas Jumal tegutseb teiste inimeste 
elus. Tihti jäävad inimesed usus võõraks kvaliteetse uskliku sotsiaalse keskkonna puu-
dumise tõttu. Tulevase aasta sotsiaalseteks projektideks on meil hetkel noortelaager, 
Novembri Kuma ning aastavahetuse üritus. Loomulikult täidavad ka muud üritused noorte 
sotsiaalseid vajadusi, kuid on vaja ka üritusi, mille fookuseks on kristlik sotsiaalne tegevus. 
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• Kristliku elu praktiseerimine ja Jumala töös osalemine. 

Üks olulisimaid ja efektiivsemaid aspekte Jumala tegude nägemisel ja kogemisel on 
aktiivne osalus Jumala töös, nii saab noor vahetu võimaluse tunnistada Jumala imesid, 
palvete vastuseid ja juhtimist.  

Noortetöö osakond soovib kasvatada evangeelsete projektide arvu ja teenimismeelsust. 
Tuleval aastal on järjekordselt toimumas Global Youth Day (GYD), mille eesmärgiks on 
seekord korraldada pikemaajalisi evangelismi projekte, mille kestus hõlmaks päeva ase-
mel kuid. Ideetasandil oleme arutanud ka misjonireise ja muid teenimisviiside variante.

Rajaleidjate töö aruanne 
Peale peakoosolekut on rajaleidjate töös toimunud kaks peamist ettevõtmist: rajaleid-
jate laager Samlikul „Kuninga kutse“ (kokku 107 osalejat) ning Trans-Euroopa divisjoni 
rajaleidjate suurlaager Inglismaal (Eestist 71 osalejat). Ning aasta viimasel nädalal on 
planeeritud rajaleidjate juhendajate algkursus, mis on ühtlasi avalöögiks MasterGuide 
programmi läbimiseks.  

Ka rajaleidjate päeva jutlus sai kogudustele ja rajaleidjate juhendajatele tõlgitud ja kätte-
saadavaks ning see leidis ka kasutamist. 

Olen leidnud hea kaasamõtleja Krõõt Lõbusa näol, kes lisaks noortetöö juhi ametile 
on ainus MasterGuide Eestis (kuigi tema väljaõpe toimus Inglismaal). Koostöös oleme 
kohandanud MasterGuide programmi Eesti rajaleidmisele sobivaks ning planeerinud ka 
juhendajate algkursuse läbiviimise.  

Just MasterGuide programm ja rajaleidjate juhendajate algkursus võiks endaga kaasa 
tuua mõningast värskust ja teotahet kohalikes kogudustes, sest hoolimata üle-eestilistest 
või rahvusvahelistest üritustest, on peamine töö laste ja noortega toimumas kohalikus 
koguduses. 

Järgmine aasta
Peale Balti Uniooni ja Eesti Liidu peakoosolekuid tekkis sel aastal Rajaleidjate ja askel-
dajate töö juhtimises väike vaakum, kuid selle lahenemisel olen lubanud tegutseda selles 
rollis vähemalt kuni 2020. suveni.  

2020. aasta sisaldab kindlasti järgmisi üritusi:  

- TED-i MasterGuide laager 4–7 juuni 2020, Tagametsa, skautide laagrikeskus. 
- Rajaleidjate laager 13–19. juuli 2020 
- Rajaleidjate päev „Kuhu ma kuulun?“ 19. september 2020  
- 

Lisaks neile sündmustele on oluliseks projektiks kindlasti eelnimetatud MasterGuide 
programmi edukas läbiviimine. 

Ja nagu ikka – oleme valmis üle vaatama ja eestindama asuma materjale, mida peakonve-
rents suudab toota – sealhulgas juba aastaid oodatud ja lubatud askeldajate uut programmi. 
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Kirjastustöö aruanne
Ilmunud raamatud jaanuar-november 2019

Pealkiri Autor Trükiarv Märkused
Tunnistused  
kogudusele I köide

Ellen White 700

Ilmutusraamat Ranko Stefanovic 500 Hingamispäevakooli õppetüki 
lisamaterjal

Lootus tänapäeva 
perele

Willie ja Elaine Oliver 1500 2019 Jagamisraamat

Kümme käsku Loron Wade 1000 Kordustrükk
Seitsmenda päeva 
härg

Bradley Booth 1000

Clifford Goldsteini 
lugu

Clifford Goldstein 800

Valmisid ka kaks heliplaati: „Mehed ja Jumal“ ning „Audioraamat lastejuttudega“

Enimmüüdud teosed kirjanduslaost jaanuar-november 2019

Pealkiri Autor Müüdud
Lootus tänapäeva perele Willie ja Elaine Oliver 503
Suur võitlus Ellen White 407
CD "Mehed ja Jumal" 337
Ilmutusraamat Ranko Stefanovic 297
Clifford Goldsteini lugu Clifford Goldstein 269
Seitsmenda päeva härg Bradley Booth 266
Tunnistused kogudusele I köide Ellen White 221
Kümme käsku Loron Wade 175
Minu piibliaasta 144
Tervis ja heaolu: Saladused, 
mis muudavad sinu elu

Finley, Landless 121
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Meie Aeg – koguduste liidu kuukiri 
Fookusteema
Igas ajakirjas on üks fookuseteema, mis sõnastatakse koostöös kolleegiumiga. Kuna Meie 
Aja toimetaja on ühtlasi kirjandusõpetaja ja 2019 on eesti keele aasta (100 aastat riigikeelt, 
100 aastat eestikeelset kõrgharidust), siis on 2019. aasta fookuseteemad ilmestatud eesti 
luuletajate tekstidega. Iga teema järel on autorid, kes selle kuu ajakirjas kirjutasid

Jaanuar – adventistlik tervisesõnum, alter-
natiivmeditsiin ja selle ohud: Karmen Joller, 
Andres Ploompuu

Ei, valust me enam räägi,
ei räägi ma, ei sa.
Ah, teda on küllalt, küllalt,
mis tast veel rääkida!

Juhan Liiv

Veebruar– ökoloogiline mõtteviis, igapäe-
vane keskkonnakaitse, asjade paljusus: 
Mervi Kalmus, Helena Ploompuu intervjuu 
Toomas Danieliga

homme on maailmakoristuspäev
kes küll korjaks kokku mu
purunenud unistused
ja laiali paisatud lootused
kes küll küüriks mu
südametunnistuse,
et võiksin puhtana otsast alata

@rahutuselaulud

Märts – inspiratsioon ja interpretatsioon: 
Andres Ploompuu, Krõõt Lõbus

Kuulan tunde ja tunde
mere ainukest lauset,
mõeldes,
kuidas see kirjutatakse.

Doris Kareva

Aprill – Kristuse ohver, pühamuteenistus: 
Rein Kalmus, Hele Kulp

sina oled see õige
aga sina
oled see hea
ja sina
see tark
ja sina
see kõige-kõige

Mart Kangur

Mai – abielu, vabaabielu: Allan Randlepp

Nagu kellal on tila,
nagu trummil on nui,
nõnda oled mul Sina.
Muidu ei saakski kui.
Elul on õige kõla,
heldeväeline hääl,
kui Sa üksi ei ela;
kui kallistad kahel käel.

Doris Kareva

Juuni – peakoosoleku aruanded

Luule, see ei tule tuulest
ega kuku käisest ka – 
ära sunni, ära keela – 
kõik see oleks asjata.
Luule, see on leekiv tõde,
veri sinu südamest,
seda p e a d sa ilmutama,
hoolimata enesest.

Anna Haava
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Juuli – kogudus kui toetav pere:  
Andres Ploompuu, Marge Randlepp

kas tahate teada
miks eestlased erilised on
tahate ma räägin
nad elavad terve elu otsa
üksteise kõrval
suutmata öelda et nad
armastavad
ja kui üks neist sureb
helistavad nad oma lähedastele
ja nutavad toru otsas
oma hääletut nuttu
ja tahavad öelda
et armastavad
aga ei suuda
nad elavad viiskümmend aastat
või enamgi
võõra võimu all
ja kirjutavad ikka
oma napakas keeles luuletusi
sellepärast on nad eestlased
sellepärast ma neid armastangi
isegi kui vahel väga
vihkan

Jürgen Rooste

August – kannatamine, paastumine:  
Mervi Kalmus, Helena Ploompuu

Kõige rohkem kardan ma iseennast.

Juhan Saar

September – üles kasvamine: Hele Kulp

raamatud saab panna virna
ridadesse riiulisse
raamat annab hüva nõu kui
hiir on jooksnud viiulisse
raamatus on häid retsepte
teistes keeltes tarku sõnu
piltidega muinasjutte
vahvaid vaimuteri vanu

loodusraamat annab teada
kuidas sirgub konnaks kulles
lugejaid on ümberringi
silmaring ei hüüa tulles

Jaan Pehk

Oktoober – mõõdukus, karskus:  
Allan Randlepp, Lauri Beekmann

Päev läbi on päev
igal päeval on oma algus
igal päeval on oma valgus
igal päeval on oma hääl
päev
läbi on päev

Ott Arder

November – palvenädal„Ustav oma proh-
vetitele“

toetun sinu õlale
sina minu südamele
kanname nii teineteist
vahetustega
@gerdalaura

Detsember – jumalateenistus kui pühalik 
talitus: Kärt Lazić

Viskan oma südame õhku
ja pillun seda
kui tennisepalli
Mina näen oma hinge ja südamesse
Kõik näevad minu hinge ja südamesse

Krista Ojasaar
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Rubriigid
Igas ajakirjas on rubriigid, mõni neist pika-, teine lühiajalisem. Rubriigikirjutajate otsimine 
ja leidmine on minu arvutiklaviatuuril mingil põhjusel ära kulutanud n- ja d-tähe – kui näete 
advent.ee uudistes neid tähti puudumas, siis te teate…

Püsirubriigid
Allan Randlepp (pere- ja terviserubriik), Eha Lobjakas (kogemuste kotike), Liina Lukk 
(Meie Aeg meie ajast, 2019. aastal ka Indrek ja Andres Ploompuu, uuest aastast Ly 
Kaasik ja ?), Helis Rosin (intervjuu), Ly Kaasik (seisukoha tõlkija), Toivo Kaasik, Heino 
Lukk, uuest aastast ka Krõõt Lõbus ja Aleksandr Tsugai (kirjakoht).

Vahetuvate kirjutajatega rubriigid

Karin Miller (epiloog), 2020. aastal Toomas Lukk

Kompassi koguduse liikmed, Kärt Lazić (noore ___ tee)

2019. aastal oli ja edaspidi enam ei ole seda rubriiki: Uue Testamendi kaanon (Mervi 
Kalmus), Sügavamale (tõlge Adventist Review’st)

2020. naaseb (viimane artikkel 2012. aastast, toona Janne Kütimaa) rohujuure rubriik 
(Karin Miller)

Jagan teiega mõnd vastust oma pöördumistele-palumistele.

JAH EI

• Hohoh, intervjuu Cliffordiga oli küll üks 
seni väljakutseterohkem :) Aega ette-
valmistuseks ei olnud, kohtusin temaga 
mõni minut enne intervjuud, intervjuuks 
ettenähtud aeg oli lühikene ja sai kõvasti 
ületatud, tema haaras kogu aeg mikrit 
enda kätte, vajus tugitooli sügavusse ja 
viimaks pani ka jalad üles postile. Tõe-
line vettehüpe. Loodan, et keegi ära ei 
ehmata seda vaadates, ja et see kel-
legis midagi head esile toob - elumuu-
tust ja elu andmist Jeesusele. Kõnelgu 
Cliffordi sõnad kellegi südamesse täna 
ja edaspidi!

• Ma arvan, et saaks hakkama.

• Kas saaksid üldise fookuse veel laie-
malt lahti kirjutada...?

• vabal teemal?

• Ega tegelikult on ju tore kirjutada.  

• Aitäh pakkumise eest! Ma pole nii 
ammu enam (= peale gümnaasiumi) 
midagi kirjutanud, see on üllatav pak-
kumine :) Ma kahjuks aga ei saa võtta 
seda kohustust, sest ma ei jõua prae-
gugi käsil olevate asjadega õigeks ajaks 
valmis. Loodan, et leiad endale kellegi 
minu asemel! Kas näiteks Susanna ei 
võiks olla huvitatud?

• Ma arvan et vastus on eitav. Ei ole kir-
jamees. Parimat!

• Hommikust Averonika:)

Tead ma siiski loobuksin.

Sellise sisuga rubriik pole päris minu 
teema. Lugeda on huvitav, aga usun, 
et keegi teine kirjutaks päevakajalistest 
teemadest paremini.

Pole nii ammu kirjutamisega tegelenud 
ja ebakindlus sellepärast ka.
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• Vist oleks nõus. Ma olen siin pisut mõt-
teid korrastanud ja äkki olekski mõnda 
asja jagada...

• Kas mingi umbkaudse mahu juhise 
saaksid anda?

• olen sellega mõttetasandil maadelnud 
ja osa minust on 500 korda juba kahet-
senud, et pakkumise vastu võtsin, kuna 
pole palju aastaid kirjutamisega tegele-
nud. Aga ma ikka üritan...

• Ma arvan, et olen nõus.

• Peab proovima.  

• Eks keegi peab selle enda peale võtma! 
:) Loodan Jumala abile ja püüan selle 
ära teha.

• ok, panustan!

• Selle võtan vastu. :)

• Aga vaikselt olen ikka mõtteid kirja pan-
nud ja tahan ikka valmis saada.

• Kohmatu üles leitud ja tõlgitud. Lisatud 
teistelegi motivatsiooniks. (Averonika, 
eks, sa ei ole kunagi saanud minult 
ühtegi asja kuu ja üks nädal enne täht-
aega?)

JAH

AITÄH

EI
• Ma pigem ei võtaks, kuna tunnen, et ei 

jõua sellega tegeleda. Vabandan hilise 
reageerimise pärast.

• Ma tunnen, et ei ole selleks õige ini-
mene. Meil on arste koguduses küll. 
Vabandan. Võib-olla Liina Kõrgend?

• Ma tean, et vastus on mul küllalt hiline, 
et kui vaja püüaks hakkama saada 
ikkagi. Aga kui vähegi võimalik, hii-
liks kõrvale seekord. Eks see ongi, 
et nii kiire on olnud, et vastatagi pole 
jõudnud ja selline tunne, et lihtsalt ei 
suuda vaimu valmis panna. Aga sel-
legi poolest, kui ikka väga väga vaja, 
püüan ennast kokku võtta. Sorry pika 
ja segase jutu pärast.

• Tänan usalduse ja küsimuse eest. Olen 
siin nüüd veidi asja seedinud ja tunne-
tanud ja kogen jätkuvalt sedasama, 
mida nädala eest, kui seda küsimust 
esmakordselt lugesin. Nimelt tunnen, 
et need teemad on üsna "tahked" ja ma 
ei koge, et olen pädev neid Meie Aja 
veergudel kajastama. Osalt ei ole ma 
kindlasti mitte kindel iseenda teadmiste 
sügavuses. Teisalt kogen, et adventis-
tid, kes on ju Meie Aja peaasjalikud 
lugejad siiski, teavad neist teemadest 
rohkem, kui mina midagi kirjutada või 
mõelda oskangi. Seega ei ole mul nagu 
midagi uut lisada ja selle "uue" lisami-
seks peaks ehk olema ka veidi rohkem 
kogemusi, tarkust, nägemust neis küsi-
musis. Pean eriliselt silmas koguduse 
"eritõdede" fookusteemasid - kolme ingli 
kuulutus, pühamu jne jne. Ja mõni minu 
arvamus ei pruugi ka väga populaar-
seks osutuda :) Seetõttu tunnengi, et 
ma lihtsalt ei ole see päris õige inimene 
neil teemadel sõna võtma.

Jah, selline pikk "ei" sai nüüd, aga 
ehk see selgitab veidi enam lahti selle 
lühikese sõna tagamaid. On Sul veel 
kandidaate, kes võiksid seda rolli edu-
kalt täita? Kui ei ole, võin omalt poolt 
mõelda, ehk tean ka kedagi soovitada, 
kelle käest küsida.

• Aitäh, Averonika, kogu südamest, et 
mind märkasid ja mulle võimaluse 
andsid epoloogi kirjutada. See õnnis-
tas mind nii nii palju!

• Meie Aja igapäevase toimetamise taus-
taks sobib kenasti kiri 8 aasta tagant: 
Õnne pisitütre puhul!   (infoks: Homseks 
saadan järgmise kuu inteka ära)
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Tagasiside

Silmatera, järjejutt, koguduse rubriik
Ajakirjas on ka Silmatera, mida teevad eri koguduste lasteõpetajad, ja järjejutt, mida praegu 
tõlgib Kerstin Ploompuu. Koguduse rubriigi artikleid tõlgime ajakirjast Adventist Review.

Meie Aja töö on meeskonnatöö, mis tuletab enda olemust, seda, et üksi ei saa kohe mitte 
kuidagi, meelde Juhan Saare sõnadega: tahan olla puu / kuid olen ainult oks.

Kodulehe advent.ee uudised
Oluline osa infovahetusest. 

Eesmärk nr 1 on igal tööpäeval üllitada üks uudistekst kas Eestis või mujal maailmas 
toimuva kohta. 

Eesmärk nr 2 on igal pühapäeval saata koguduste listidesse nädala uudiskiri. 

Eesmärk nr 3 on aeg-ajalt ületada Trans-Euroopa divisjoni uudisekünnis. 

Eesmärk nr 4 on, et adventistid Eestis (ja eestlased mujal) loeksid advent-ee-d. Kõige 
keerulisem on täita seda viimast.

• Thank you again for your very faithful 
service with this newsletter. God bless

• Would you happen to have an English 
version of this article: laulupeo

Google translate is not working very well 
on this one. I need something shorter 
that is exciting and understandable 
to non-Estonians!  If you can help I’d 
be grateful – especially with what you 
shared last week.

• I also forwarded this edition to our 
officers so Raafat could see how fluent 
he is in Estonian!

• tead, ma olen palju kordi seda mõelnud, 
aga pole mingil kummalisel põhjusel 
võtnud hetke, et kirja panna: aitäh, et sa 
neid infokirjasid saadad, mis koguduses 
toimub. Sa ilmselt ei kujuta ettegi, kui 
palju lähedasemaks sa koguduse sel-
lega muudad ja oma jätkupideva tege-
vusega annad ühtsuse saavutamisele 
tõeliselt palju juurde. Aitäh sulle ja palju 
õnnistusi sulle sinu töödes-tegemistes! 
see on tõesti väga oluline töö Jumala 
riigi jaoks. Ma arvan, et misjonivõtmes 
see töö, mida teha koguduse sees, on 
sama oluline kui väljapoole tehtu

Uudiste kirjutamine nõuab palju helistamist. Sageli kuulen teisel pool midagi sellist: aa, ma 
teadsin, et sa helistad! Ma loodan, et olen jõudnud kõik olulised teemad ja tegemised läbi 
helistada, aga kui sa teed midagi ja ma ei ole helistanud ja kui sa tunned midagi sellist...

Inimeste üksindus on see,
kui teise mobiil heliseb, ja ma tean,
et see pole minu helin,
aga ikka koban taskut,
et kas telefon on seal,
sest Sina võid ju helistada,
mis siis, et Sul pole isegi mu numbrit.

Tõnu Õnnepalu

..siis anna kindlasti endast märku.  
Kõik vihjed ja viited on väga teretulnud.

Aitäh tähelepanu eest!

Averonika Beekmann 
ajakirja Meie Aeg peatoimetaja
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Koguduste rajamise töö aruanne 
On täitunud kolm aastat (2016–2019) süstemaatilist tegevust uute koguduste rajamiseks 
meie liidus. 

Eesti liidu tegevuskavas 2017–2020 peatükis „Olulised kogudust mõjutavad teemad ja 
valupunktid“ on sõnastatud punktis 12: „Juba aastaid ei ole adventliikumine Eestis laiene-
nud uutesse asulatesse, piirkondadesse ja inimrühmadeni. Peamiseks evangelismi viisiks 
meie kogudustes on jäänud isiklik „sõpruseevangelism“. Silma torkab ühiste evangelismi-
pingutuste sh „lõikusevangelismi“ vähesus. Seni haaramata piirkondade ja inimrühmadeni 
jõudmise tõhusaimaks viisiks läbi kristliku misjoni ajaloo võib pidada koguduste rajamist.“ 

 

Kolme aasta jooksul on tehtud jõupingutusi nelja uue koguduse rajamiseks: 
1. Kompassi kogudus 

2. Majaka (kodu)kogudus 

3. Tallinna rahvusvaheline kogudus 

4. Surju kodukogudus 

Järgnev on ülevaade 2019. aastal toimunust uute koguduste rajamisel või organiseerimisel. 

Tallinna Kompassi pistik organiseeriti väikekoguduseks eelmise, 2018. aasta augustis. 

1. Kompassi kogudus
Kompassi koguduses on käesoleva seisuga 27 liiget. Kogudus teeb regulaarseid pingu-
tusi, võitmaks uusi sõpru ja tegemaks uusi Kristuse jüngreid. Kompassil on oma esimeste 
tegutsemisaastate jooksul välja kujunenud misjoniprojektid, millesse panustatakse igal 
aastal: heategevusjooks, kohvikutepäev, Kingakarbi Kingituste jõuluprojekt. Nüüd juba 
teist hooaega toimub koostöös Terve Elu Keskusega elustiilikursus „Loomine ja tervis“. 
Esimest lendu on lõpetamas 20-nädalane „Avasta kristlus“ piibliõppekursus. 

2019. aastal on Kompassi kogudusega liitunud kolm uut liiget. Kevadel ristitud Karliga 
tutvuti kohvikutepäeval. 

„Avasta kristlus“ piiblikursusel osaleb kuus mittekoguduseliiget. Üks neist on väljendanud 
soovi saada ristitud. 

Kompassi koguduse rajamisel selle juhina teeninud Liisu Jallai avaldas oma elus toimuvate 
muudatuste tõttu soovi juhirollist taanduda. Koguduse uueks juhiks on nimetatud Mervi 
Kalmus. Juhi abina teenib Siim Vilumets. Koguduse pastor-kootsiks on Ivo Käsk. 

2. Tartu Majaka kodukogudus
Tartu Majaka kodukogudus ei jätka. 2019. aasta alguses vahetus pistiku juht. Mairo Tutk 
lahkus Tartust Tallinnasse ja uueks juhiks nimetati Helina Kosemets. Alguses eesmärgiks 
võetud tavakoguduse asemel otsustati suunda muuta ja organiseeruda kodukogudusena. 
Liidu nõukogu kinnitas Majaka organiseerimise neljaliikmelise kodukogudusena 4. veebruaril 
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2019. Majaka pistik alustas koguduserajamise protsessiga kümneliikmelise tuumikgrupiga 
2017. aasta veebruaris. Majaka kodukoguduse ametlik avajumalateenistus toimus 13. 
aprillil 2019. Viis kuud hiljem toimusid Majaka mitteametlikud peied. Liidu nõukogu võttis 
teadmiseks Majaka kodukoguduse tegevuse raugemise. 

Peamise programmilise misjonitegevusena korraldas Majakas regulaarset Pilla-palla kirikut. 

3. Tallinna rahvusvaheline kogudus
Töö jätkub Tallinna rahvusvahelise koguduse loomise suunas. Rahvusvaheline grupp 
koguneb iganädalaselt osaduseks, hingamispäevakooli tunniks ja hingamispäevaseks 
jumalateenistuseks. Aasta viimasel kvartalil osales jumalateenistustel regulaarselt 17 
täiskasvanut ja 4 last. Mõned rahvusvahelise grupi liikmetest lahkuvad Eestist lähemate 
kuude jooksul. Liikumine Eestisse ja ära on pidev. „Kaadri voolavuse“ tõttu on raske ehi-
tada püsivat meeskonda. 

2019. aasta aprillis lahkusid Eestist misjonärid Delfred ja Hannah Onde, kes ingliskeelse 
misjonitööga Tallinnas algust tegid. Ingliskeelse töö eestvedamise võttis üle liidu värske 
internpastor Krõõt Lõbus. 

Neli kuud hiljem, septembrist, jätkas Krõõt pastori internatuuri Tartus ja ingliskeelset 
misjonitööd Tallinnas veab eest pastor Vadim Skrypiy. Töös on väikekogudusena orga-
niseerumise protsess. 

4. Surju kodukogudus
2019. aasta jaanuaris organiseeriti Surju kodukogudus Pärnumaal. 

19. jaanuaril 2019 toimus Pärnu koguduses lähetamisjumalateenistus, kus loodavasse 
kodukogudusse lähetati perekonnad Kulp ja Tilk. Surju kodukoguduse organiseerimis-
koosolek peeti 26. jaanuaril 2019. Kodukoguduse juhiks on Tanis Kulp ja abiks Jaanus 
Tilk. Koguduse pastor-kootsiks on Ivo Käsk. 

Valgu grupi organiseerimine väikekoguduseks
Lisaks uute koguduste rajamise initsiatiivile tuli pildile ka olemasoleva ja juba aastaid 
toiminud Valgu grupi organiseerimine väikekoguduseks. 

6. mail laekus liidu juhtkonnale avaldus Valgu väikekoguduse organiseerimiseks Valgus, 
Märjamaa vallas. Valgu grupp tekkis koguduse liikmete poolt Ester Lietuvietise juhtimisel 
rajatud OÜ Bon Soya sojatehase rajamisel Valgu külla aastal 2003. Grupi tuumiku moo-
dustavad tehase töötajad, kes on pärit Eestist, Lätist, Leedust ja kaugemaltki. Koosolekutel 
domineerivaks keeleks on vene keel. Valgu grupi liikmete liikmekirjad on laiali Tallinna I, 
Tallinna III, Rapla ja liikmete päritoluriikide kogudustes. Jumalateenistustel osaleb regu-
laarselt 15 inimest. 

Toetavad üritused
11. mail 2019 toimus Altmõisa külalistemajas Läänemaal kolmandat korda koguduseraja-
jate inspiratsioonipäev, kus osalesid Kompassi väikekoguduse ja Surju kodukoguduse 
liikmed. Päeva jooksul toimus jumalateenistus, jalutuskäik loodusesse, loengud ja rühmatöö. 
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Rühmatöö raames juhiti osalejaid koguduste kaupa oma arengut ja seisu analüüsima. 

Inspiratsioonipäevade eesmärk on ülal hoida uute koguduste rajamise visiooni, innustada, 
koolitada. 

31. mail – 2. juunil 2019 osalesid Tanis Kulp ja Jaanus Tilk ülemaailmse kodukoguduste 
võrgustiku Simple Church korraldatud ja Skandinaavia unioonide toetatud kodukoguduste 
rajamise koolitusel Rootsis, Lindesbergis. 

Eesmärk
Kuidas meil läheb koguduste rajamise eesmärgiga Eestis? Seadsime ju optimistliku ees-
märgi rajada ajavahemikus 2016–2020 viis uut (kodu)kogudust. Lisaks innustada tööle 
veel viis rajamise tuumikgruppi. 

Ootasime, et tekiks alge venekeelsele kogudusepistikule Tallinna piirkonda, aga selles 
osas ei ole miskit edasi liikunud. Koguduste rajamise tööharu poolt ei ole ette näidata ka 
konkreetseid samme sellel suunal. 

Jätkame püüdlusi uute koguduste rajamiseks Eestis. Ja kutsume kõiki kogudusi saama 
emakoguduseks uuele kogudusele. Selleks innustavad meid head kogemused sealt, kus 
on pühendutud uute koguduste rajamisele: 

• Suurem osa emakogudustest leiab pärast “sünnitamist” uue elujõu. 

• Jumal hoolitseb andjate eest, lastes üles tõusta uutel juhtidel ja neil, kes on 
oodanud teenimisvõimalust. 

• Meid õnnistatakse, kui meie õnnistame.  

• Statistika näitab, et kogudused, kes rajavad uusi kogudusi, kasvavad kolm 
korda kiiremini kui need, kes ei raja.  

• Uued kogudused loovad uusi standardeid ja tõstavad kogudusetöö kvali-
teeti. 

• Koguduste rajamine aitab vanadel kogudustel taasavastada kirge misjonitöö 
vastu. 

• Uued kogudused püüavad jõuda sekulaarsete inimesteni, kes moodustavad 
Eestis enamiku elanikkonnast. Palju uusi kogudusi on veel vaja, et nendeni 
jõuda. 

• Uued kogudused jõuavad tihti teistsuguste eagruppide, rahvusrühmade ja 
sotsiaalsete gruppideni kui vanad kogudused. 

• Uute koguduste jumalateenistuse ja tegutsemise stiil erineb traditsiooniliste 
koguduste omast ja see tõmbab ligi uusi inimesi. 

Statistika näitab, et kui samal denominatsioonil on ühes piirkonnas mitu kogudust, siis 
nad tugevdavad vastastikku üksteist, mitte ei nõrgesta. Kõik sellised kogudused kasvavad 
märkimisväärselt ja nii on muutev vägi kogukonnas suurem. 

Ivo Käsk, koguduste rajamise töö juht 

Mervi Kalmus, koguduste rajamise töö juhi abi 
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Terve Elu Keskus
Kordamiseks jälle visioon, millega Terve Elu Keskus Tallinnas loodud on: 

„Rohkem kui 100 aastat tagasi ütles Ellen White kiriku juhtidele, et kirik on suurlinnad 
„hüljanud”.  Ta mõistis, et on olemas inimgrupid, „kelleni ei saa jõuda avalike koosoleku-
tega”. Ta pooldas tulihingeliselt linnades asuvaid misjonitöö keskusi, „mõjukeskusi”, nagu 
ta neid kutsus, mis ühendavad kogudust ja kohalikku kogukonda. 

Sellised keskused on kohaks, kus tegeletakse paljude erinevate asjadega, nagu elustiili 
haridus, tervishoid, raamatute müümine, restoranipidamine, kirjandusevangelism, loen-
gupidamine, väikesed grupid, tervisliku toitumise kursused jms. Iga keskuse tegevused 
varieeruvad vastavalt kohaliku kogukonna vajaduste õigele mõistmisele. 

Mõjukeskused järgivad Jeesuse tervikliku misjonitöö meetodit. Ellen White ütleb, et „krist-
lus puutub maailmaga kokku just läbi sotsiaalsete suhete.” Need keskused ongi selleks 
kokkupuutepunktiks.“ (Väljavõte Peakonverentsi visioonidokumendist „Life Hope Centers“.) 

 Alates 2018. aasta lõpust on Terve Elu Keskuses pinda 280 m2. Sh kaks seminariruumi, 
üks trenni/füsioteraapia ruum, kaks nõustamis-/massaaži-/nõupidamisruumi, kontoriruum, 
duširuum, köök, neli WCd. 

Terve Elu Keskuse kasutus 2019. aastal on olnud selline: 

- pesa Tallinna Kompassi kogudusele 
- alates kevadest 2019 Eesti liidu kontor (31 m2) 
- regulaarne füsioteraapia teenus 
- regulaarne lümfimassaaži teenus 
- väga väheselt psühholoogi vastuvõttu ja hingehoidu 
- suveni toimunud beebiring 
- elustiilikursus „Loomine ja tervis“ 
- piiblikursus „Avasta kristlus“ 1. ja 2. osa 
- Tallinna ja Keila koguduste rajaleidjate pühapäevad 
- erinevate Tallinna adventkoguduste ühekordsed üritused 
- Eesti liidu seminare 
- Eesti liidu töötajate koosolekud 
- Eesti liidu nõukogu koosolekud 
- kuni septembrini seminariruumi regulaarne rentimine arvutikursusi korralda-

vale ühingule 
 

Kuni aprillini 2019 tegutsesid Terve Elu Keskuses ja hoolitsesid keskuse olme eest mis-
jonärid Delfred ja Hannah Onde. 

 

Eesti liidu tervisetöö osakond Allan Randlepa juhtimisel jätkas Eestimaa erinevates lin-
nades „Loomine ja tervis“ elustiili koolituste korraldamist Terve Elu Keskuse sildi all. See 
on osa soovist kasvada tuntud tervet eluviisi edendavaks keskuseks. 

Täitmist ootab visioon nn interneti-mõjukeskuse arendamisest, kuhu koondada tervise- 
ja pereteemalisi artikleid, videoid, kursusi jne. 
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Terve Elu Keskuse egiidi all on tegevust alustamas noorte heategevusgrupp. Aga sellest 
edaspidi siis, kui miskit vilja ka on. 

Oodatud on kõigi koguduseliikmete huvi ja panus erinevate andide, sidemete ja või-
maluste rakendamise kaudu. Terve Elu Keskus pakub võimalusi teenuste osutamiseks 
ja ürituste/koolituste/kohtumiste/kursuste korraldamiseks. 

 

Ivo Käsk,
Terve Elu Keskuse juht




