
 

 

 

EELK Hageri Lambertuse koguduse 

ARENGUKAVA 2010 –2019 
 

Kehtestatud koguduse nõukogu koosolekul, 20.05.2010,  

täiendatud tegevuskava osas, 14.11.2014. 

 

SISSEJUHATUS 
 

EELK Kirikuseadustiku 8.osa 1.peatükk annab kiriku ja koguduse arengu kavandamise õiguslikud 

lähtekohad. EELK ja kogudus on kohustatud kehtestama arengukava ning seda korrapäraselt läbi 

vaatama ja muutma. Arengukava määratleb olulised tegevusvaldkonnad ning sätestab taotletavad 

eesmärgid ja ülesanded. Seejuures koguduse arengukava kirjeldab koguduse, tema ametiisikute ja 

kaastööliste ning koguduse asutatud juriidiliste isikute kõiki olulisemaid ülesandeid arengukavas 

seatud eesmärkide saavutamiseks. Arengukava kehtestatakse 10 aastaks ja koguduse arengukava ei 

tohi olla vastuolus EELK arengukavaga. Koguduse arengukava eelnõu koostab ja esitab nõukogule 

koguduse juhatus. Koguduse arengukava kehtestab koguduse nõukogu. 

 

 

KOGUDUSE HETKESEISUNDI  KIRJELDUS 
 

Liikmeskond 

 

2009. aastal oli koguduses 704 liikmeannetajat. Liikmeannetajate arv on pikemas perspektiivis olnud 

kahanev, viimastel aastatel on siiski märgata mõningast kasvutrendi. Koguduse andmebaasis on 

hingede nimekirjas kokku 2912 inimest, neist 893 on ainult ristitud. Konfirmeeritud liikmeid on  

2019 inimest ja neist  liikmeannetuse tasus 35 %.  

 

 

Koguduse territooriumil elab hinnanguliselt 12000 inimest. Problemaatiline on koguduse kuulumine 

kahte maakonda, viiest kohalikest omavalitsustest rääkimata. Nii ei näe paljud tänase Kernu valla 

elanikud Hagerisse tulekuks muud põhjust kui surnuaed. 

 

Liikmeannetajaid
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Probleemne on ka Hagerist Tallinna suunas toimiva bussiliikluse puudumine. Tallinnast, kus elab 

umbes 23% meie koguduse liikmetest, saab kirikusse ainult individuaaltranspordiga või siis mitmete 

ümberistumistega rongi ja erinevaid bussiliine kasutades. 

 

Juurdelisatud graafikast 

on näha üksikasjalikum 

liikmeskonna jaotus 

elukoha järgi. 

Arvestuses on haaratud 

kõik koguduse karto-

teegis olevad   kogu-

duseliikmed, kelle aad-

ress on meile teada. 

Kokku on selliseid 

inimesi 2385.  

Liikmetest Raplamaal 

elab 974 inimest, ehk 

41% liikmeskonnast; 

Harjumaal 752 (32%); 

Tallinnas 547 (23%) ja 

mujal Eestis 66 (2%). 

Koguduse hingede 

hulgas on veel 596 

inimest, kelle elukoha 

aadress meil seni 

puudub. Seega ei ole pilt päris täiuslik. Jälgides  aastate lõikes kartoteegis andmete täienemist, võib 

öelda, et liikmete elukohtade paiknemine muutub suhteliselt vähe, siiski on areng protsentuaalselt 

pisut Rapla maakonna kahjuks. 

 
Koguduse töötajad ja nende tegevus 

 

Koguduse õpetaja Jüri VALLSALU on ametis alates 15.02.1993.a. Elab  koos  oma  perega  Hageri 

kiriklas. Õpetaja on samaaegselt EELK Lääne-Harju praostkonna praost ja  EELK kirikukogu liige. 

 

Organistina töötab koguduses Mai MÄND alates 1972.a. algusest. On kõrgharidusega ja teenib 

kogudust kohakaasluse alusel. Mai töötab veel Kohila Gümnaasiumis raamatukoguhoidjana.  

 

Lastetööd koordineerivad koguduses Lia KALJUSTE  alates 1989.a ja Mikk  LIBLIK alates  2012.a. 

 

Kantseleiametnik-raamatupidaja, osalise töökoormusega, on Ene VALLSALU alates 1993.a. 

kevadest. 

 

Vabatahtlikena löövad Hageri koguduses õnneks kaasa päris suur hulk inimesi: 

Jutlustajaid koguduses ametlikult ei ole. Küll aga elab Hageris veel vana kuulutustundide traditsioon, 

kus kuulutavad jumalasõna ka mitmed koguduse ilmikliikmed – vennad ja õed. Hageri palvemaja 

jutlustajaks on Arne MÄND. Palvemaja kasutame siiski harva, sest koguduse ruumides on paremad 

võimalused kuulutustööks. 

 

Koguduses on olemas korralik kristliku kirjanduse raamatukogu. Raamatukogu looja ja hoidja on 

Aivi SEPP. Raamatukogu on avatud laenutamiseks pühapäeviti (põhiliselt kuu 2. ja 4. pühapäeval)  

2 tundi enne jumalateenistust. Kasutajaid ei ole eriti palju. Silma hakkab, et need, kes loevad, loevad 

regulaarselt ja palju. Teised ei loe üldse. 

 

Liikmeskond elukoha järgi

Mujal Eestis 66 

(3%)

Ääsmäe side 66 

(3%)

Saue 26 

(1%)

Saku side 218 

(9%)

Kiisa side 97 

(4%)

Mujal Harjumaal 

157 (7%)

Tallinn 547 

(23%)

Varbola side 46 

(2%)

Keila 49 

(2%)

Prillimäe side 

62 (3%)

Rapla 39 

(2%)

Kodila side 30 

(1%)

Hageri side 245 

(10%)

Kohila side 

(v.a.Kohila alev) 

84 (4%)

Kohila 444 

(19%)

Mujal 

Raplamaal 70 

(3%)

Kernu side 139 

(6%)
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Kirikuvanemaid Hageri koguduses ei ole. Osaliselt täidavad nende ametit kirikunõukogu liikmed. 

Üks ülesandeid, mida kirikunõukogu liikmed on kutsutud täima ja kaasa aitama on pühapäevasel 

jumalateenistusel kiriku ukse juures lauluraamatute jagamine ja vajadusel inimestele selgituste ja 

nõu andmine.  

 

Jumalateenistused   

 

Peajumalateenistused peetakse igal pühapäeval ja kiriklikel pühadel kirikus algusega kell 12.00. 

Peajumalateenistused on reeglina armulauaga jumalateenistused. Jumalateenistuse pikkus on olnud 

ca 1 tund ja 15 minutit. 

Jumalateenistusi peetakse EELK liturgilise komisjoni koostatud ja piiskopliku nõukogu poolt 

kehtestatud liturgilise korra kohaselt. Piiblitekste loevad koguduse ilmikliikmed. Jutlus on reeglina 

peetud kirikukalendris antud tekstidele.  

Tavalisel ajal on jumalateenistusest osavõtjaid Hageris 40-80 inimest, kirikupühadel 200-1000 

inimest.  Kirikulistest umbes 2/3 on õrnema soo esindajaid ja umbes samal määral on ka eakamaid. 

Noori on kirikus tavalisel ajal ca 10-15. Armulaualisi on tavalisel jumalateenistusel 20-30. 

 

Kiriklikud talitused  
 

Ristimiste arv näitab väikest kasvu. 2009.a. ristiti kokku 51 (56, 49, 38, 36, 26) inimest, neist 26 olid 

leerilapsed, kes olid lapsepõlves jäänud ristimata. Kõik ristimised toimusid kirikus. Leerilaste 

ristimine toimus leerijumalateenistusel, teistel väljaspool jumalateenistust.  

Leerikursused toimuvad kaks korda aastas. Kevad-suvine leerikursus on alanud peale  

ülestõusmispühi ja lõppenud juuli alguses, sügisene leerikursus on alanud septembri alguses ja  

lõppenud novembris. Aastane leerilaste arv on kõikunud 25-50 inimeseni.    

Laulatati, 2009.a., 12 (12, 15, 8, 13, 10) pruutpaari, riiklik abielu registreerimine  oli nendest 10 

pruutpaaril. 

Kiriklike matuste arv on viimastel aastatel olnud 37-50. Kodust väljasaatmisi on nendest olnud 

umbes ¼ matustel.  

Kord kiriklikel talitustel on hea. Soovida jätab matustel kaasalaulmine. Hageris saab matustel 

kasutada kohalikku puhkpillikvartetti. See teeb vaimuliku osa palju hõlpsamaks. 

 

Muusikatöö 

 

Kogudusel on 3 laulukoori ja pasunakoor. Kõige värskemalt on tegutsemist alustanud koguduse 

mudilaskoor. Laululapsi ca 20. Koori juhatavad Sigrid PÕLD ja Merle LIBLIK. 

Kiriklikud talitused
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Koguduse segakooris on lauljaid ca 20. Koori juhatas 2010. aasta juulini Tiiu SILVER, alates märts 

2011 juhatab koori Aivi OTSNIK. 

Koguduse kammerkoori LAMBERTUS juhatavad Sigrid PÕLD ja Merle LIBLIK. Lauljaid on 

kooris ca 30.  

Koorijuhtide haridustee: Sigrid Põld – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureus-magister 

(kooridirigeerimine ja koolimuusika), Merle Liblik – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magister 

(kooridirigeerimine) ja Tiiu Silver - Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Tallinna 

Pedagoogiline Seminar ning Aivi Otsnik – Tallinna Polütehniline Instituut (elektriinsener), EELK 

Usuteaduse Instituut kirikumuusika osakond (kirikumuusik). 

Pasunakoori juhatab Joel OTS, haridustee Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magister metsasarv 

(orkestrant, pedagoog).  

Organist on koguduses Mai MÄND, Tallinna Pedagoogiline Instituut (raamatukogundus ja 

bibliograafia) ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond (kirikumuusik) 

 

Hoolekande- ja hingehoiutöö 

 

Hingehoidlikke küsimusi on vast kõige rohkem lahatud kogudusemajas, väljaspool otsest 

vastuvõtuaega. Neid asju saab ju arutada ainult siis, kui tekib soodne kliima ja kui inimene selleks 

ise soovi avaldab. 

Hageri Hooldekodus on oma kodu leidnud tänaseks umbes 75 inimest. EELK Hageri kogudus on 

ühe osanikuna, läbi MTÜ Hageri Kodu, Hageri Hooldekodu omanik. MTÜ Hageri Kodu osanikud 

on veel Kohila Vald ja eraisikuna Urmas SOOMERE. Tegeliku töö hooldekodus teeb OÜ Soolen.  

Kogudusel otsene, nn. koguduse diakoonia, puudub. 

 

 

Laste-, noorsoo- ja kasvatustöö 

 

Pühapäevakool tegutseb 1989.aastast alates. Viimastel aastatel on võtnud tööst  osa orienteeruvalt 20 

last, rühmi 2. Pühapäevakooli õpetajaid on 2. Pühapäevakoolitunnid toimuvad 2 korda kuus 

pühapäeval  jumalateenistuse ajal. Perejumalateenistusi, kus lapsed kaasa teenisid, on peetud aastas 

viiel korral.  

Õpetajate koolitus on erinev. Lia KALJUSTE  on lõpetanud EELK UI vastavad kahe aastased 

kursused ja kursused Soomes, Järvenpää Lastetöö Instituudis. Mikk LIBLIK on läbinud EELK 

Piibli-ja Misjonikursused ning erinevaid pühapäevakooliõpetajatele suunatud seminare. 

Pühapäevakooli suursündmuseks on igal suvel korraldatud lastelaagrid.  

Koguduse suhted koolidega praktiliselt puuduvad. Usuõpetustunde koolides ei ole olnud. 

 

Evangelisatsiooni- ja misjonitöö 

 

Kogudusest väljapoole suunduvast misjonitööst on põhjust rääkida ühenduses noorte- ja peretööga.  

 

Avalikud suhted 

 

Alates 2004.a. oktoobrist on Hageri kogudusel oma  interneti kodulehekülg. Keskeltläbi külastab 

kodulehekülge 3 inimest päevas. Aasta jooksul on seega ca 1200 lehekülje külastust. Seda ei ole just 

väga palju aga samas tagasiside inimestelt, kes internetti aktiivselt kasutavad, on positiivne.  

 

Regulaarselt, kaks korda aastas, ilmub koguduse infoleht “Hageri Kirik”. Seni on välja antud 21 

numbrit. Infolehte ilmub jaanipäevaks (surnuaiapühaks) ja jõuludeks. Need kaks rahvarohket püha 

on valitud just lehe kergemat levitamist silmas pidades. 

 

Hageri kogudusemajas on tänaseks juba korralik kristliku kirjanduse raamatukogu. Raamatukogu on 

avatud kuu 2. ja 4. pühapäeval ja on leidnud aktiivset kasutamist. 
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Majanduselu 

 

Kirikuhoone on 122 aastat vana. Kirik asetseb Hageri külas, endises kihelkonna keskuses, mis 

tänaseks on jäänud ääremaaks. Kirikuhoone kuulub kogudusele ja on üldiselt suhteliselt heas 

olukorras.  

 

Tänane kogudusemaja/pastoraat on koguduse omand. Koguduse muudest hoonetest väärivad 

märkimist veel ainult kaks tagastatud endise pastoraadi lauta, mis seisavad ikka veel tühjade ja 

kasutamatutena. 

 

Kogudusele on tagastatud kõik maad ja metsad ning need on kantud ka kõik maakatastrisse.  

Kogudus on seega lõplikult vormistatud dokumentide järgi täna 64,39 ha suuruse maa omanik. 

Oma metsast oleme teinud kogudusele küttepuid, osa põllumaast on välja renditud. 

 

Surnuaed kuulub vallale. Kogudus ei ole seda tagasi taotlenud.  

Kunstilise ja ajaloolise väärtusega vallasvara kohta peetakse vastavat arvestust. Enamik nimetatud 

varadest asuvad kirikus.  Osaline varade hindamine ja nende kajastamine koguduse bilansis on veel 

tegemata. 

 

Koguduse arhiiv on osaliselt korrastatud, siiski  arhiivi täielikuks kordaseadmiseks on vaja teha veel 

palju tööd. Arhivaalide esialgne kirjeldamine on tehtud. Arhiivi hoidmiseks on kogudusel kasutada 

kogudusemajas korralik tulekindel arhiiviruum. 

 

Kogudus osaleb, läbi SA Saku Kirikuehitus, Sakku uue kiriku planeerimisel ja ehitamisel. 

 

 

Koguduse suhted teiste institutsioonidega 

 

Kogudusel on head suhted kohalike omavalitsustega, kuigi suhted on piirdunud seni ühe või teise 

remondi- või ehitustöö kaasfinantseerimisega.  

Maakonna tasandil on juba mitmendat aastat korraldatud koguduste ja omavalitsuste esindajate ühist 

nõupäeva. Nendel nõupäevadel on valitsenud asjalik töömeeleolu. On otsitud vastuseid sotsiaal-, 

muinsuskaitse-, omandi- ja kultuurialastele küsimustele. 

 

Head sidemed on naabrite, Kohila baptistikogudusega. Oleme pidanud ühiseid üritusi Hageris ja 

Kohilas. Kohilas tegutseva õigeusu kogudusega läbikäimist ei ole kahjuks olnud. 

Suhted praostkonnaga on korrektsed.  

Hageri kogudusel on ametlikud sõpruskogudused Soomes – Keuruu, Nilsiä ja Sääksmäe kogudused. 

Saksamaal - Eckernförde St. Nikolai kogudus. Sõpruskogudused on toetanud Hageri kogudust nii 

materiaalselt kui vaimselt. Oleme käinud ka vastastikku külaskäikudel.  
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KOGUDUSE HETKESEISUNDI  ANALÜÜS (SWOT) 

 
TUGEVUSED 

 

 Pietistlik vaimsus, vennastekoguduse taust.  

o See väljendub kuulutustundides, mida peaks jätkama 

 Koguduse suhteliselt suur liikmeskond 

o Suhteliselt palju tegusaid noori ja keskealisi 

 Koguduse hea läbisaamine omavalitsustega 

 Aktiivne ja teotahteline koguduse juhatus ja nõukogu 

 Hea haridusega muusikatöö juhid 

 Segakoori, kammerkoori Lambertus ja pasunakoori olemasolu 

 Professionaalsed lastetöö tegijad 

 Lastetöö olemasolu 

 Kodulehekülg internetis 

 Suhteliselt korras kirik ja kogudusemaja 

 Kogudusele kuulub ca 64,4 ha tagastatud maad ja metsa 

 Aktiivne toimkondade töö koguduses 

 

 

 

NÕRKUSED 

 

 Kogudus ei ole tänases ühiskonnas magnet 

 Koguduse aktiivi vähenemine 

o Aktiivsed tegijad elavad kaugel 

 Töötegijaid on vähe 

o Töötegijate aktiviseerimine 

o Uute töötegijate leidmine ja kaasamine  

 Töövormid 

o Lastetöö 

 Lastetöös osalejaid on vähe 

o Noortetöö 

 Uute noorte kaasamine 

 Noorte vähene osalemine jumalateenistustel 

 Noortetöö puudulikkuse tõttu on oht, et noored lähevad teistesse kogudustesse 

o Leeritöö ainult õpetaja õlgadel 

 Leeriõppijad ei osale jumalateenistustel 

 Leerinoorte puudumine koguduse ühistegemistelt, näiteks talgutelt 

o Täiskasvanud noored, töö puudumine 

o Peretöö puudumine 

o Jumalateenistused ja palveelu vajavad muutusi 

 Jumalateenistusest osavõtjate vähenemine 

 Osavõtjate vähesus piiblitundides ja kuulutustundides 

 Koduste osadusgruppide puudumine 

 Rahalisi vahendeid on vähe 

o Suur sõltuvus materiaalsest välisabist 

 Ruumide puudumine  

o Sakus oma kiriku puudumine. Kahtlused, kas vennastekogudus lubab oma palvemaja 

pikemas perspektiivis jätkuvalt kasutada. 

o Lastetöö jaoks eraldi ruumide puudumine 
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VÕIMALUSED 

 

 Ametlik kirikusse suhtumine on valdavalt positiivne 

 Uue põlvkonna pealekasv, kellel ei ole nõukogudeaja taaka 

 Oikumeenilised suhted teiste kogudustega 

 Loodetav Eesti ajaloo ümberhindamine, eriti kristluse tulekut puudutavas osas 

 

 

OHUD 

 

 Kasvav individualism ühiskonnas. Traditsiooniliste väärtushinnangute relatiivsus või kadumine. 

o Inimeste kasvav orienteeritus rahale ja omamisele. 

 Majanduslangusega võivad kaasneda ettearvamatud tagajärjed 

 Inimeste nõrk orienteeritus kristlusele, osadele täiesti võõras 

o Meedia suutmatus näha positiivses uudist. Liiga sageli kajastatakse ainult skandaale, seda 

ka kiriku suhtes. 

o Kiriku suutmatus pakkuda lastele ja noortele kaasategemise võimalusi 

 Arvutid, televisioon köidavad liigselt noorte tähelepanu 

 Noorte pinnapealsus 

 Leerilaste kadumine peale leeri 

o Kirikuskäijate jätkuv vähenemine 

 

KOGUDUSE MISSIOON 
 

Koguduse missioon on täita oma ajas ja ruumis Kristuse misjonikäsku.   

 

 

VISIOON:  EELK Hageri Lambertuse kogudus aastal 2019 

 
EELK Hageri Lambertuse kogudus tegutseb 2019. aastal heal vaimulikul tasemel, olles ka 

majanduslikult elujõuline. Kogudus on hooliv, avatud, aktiivne ja ühendav. 

Kuulutatakse EELK õpetuslikul alusel jumalasõna ja toimetatakse sakramente. Toimib kristlik 

hingehoid ja kogudusest lähtuv diakoonia. 

Koguduse liikmete arv kasvab. Kihelkonnas tunnustatakse koguduse liikmeksolemist ja peetakse 

seda auasjaks. 

Kogudus on oma territooriumi piires arvestatav ja usaldusväärne koostööpartner kohalikele 

omavalitsustele ja teistele kristlikele kogudustele, on seotud hariduse edendamise, kultuuritöö ja 

sotsiaalhoolekandega.  

Kogudusel on aktiivne ja sõbralik suhe sõpruskogudustega. 

 

 

 

STRATEEGILISED EESMÄRGID  2010 - 2019 

 
ELUJÕULINE JA KASVAV KOGUDUS 

1. Koguduse otsene vaimulik tegevus on elavnenud 

1.1. Jumalateenistuste, sakramentide ja kiriklike talituste osas 

o Jumalateenistuste ja talituste toimetamise tase on hea ja mitmekülgne 

o Jumalateenistus ja talitus on arusaadavad, osaleja mõistab nende sisu ja tajub osadust, 

osalemine on lihtne 

o Kasutusel on EELK-s normatiivina kehtestatud liturgia 

o Jumalateenistusruum ja tarvikud on korras  

o Suurenenud on jumalateenistustel osavõtjate arv 
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1.2. Õpetus- ja kasvatustöös 

o Kogudus peaks olema oluliseks initsiaatoriks uute põlvkondade vaimulikul kasvatamisel 

1.3.  Hoolekandes ja hingehoius 

o Kogudus peaks selgelt ja tuntavalt pöörama positiivset tähelepanu, nii sõnas kui teos oma 

piirkonna eakatele inimestele  

1.4.  Muusikatöös 

o Järjepidev ja mitmekesine muusikaline töö, mis on orienteeritud ennekõike koguduse 

jumalateenistustel jm. koguduse ettevõtmistel kaasateenimisele 

2. Tähelepanu tervele kogudusele on tuntavam 

o Kogudus on teadlik oma liikmete olukorrast ja suhtleb võimalikult kõigiga 

3. Misjon 

o Koguduseliikmed on teadlikud oma ülesandest juhtida inimesi Kristuse juurde 

o Koguduse tegevus on organiseeritud igas üle 2000 elanikuga asulas 

o Saku alevisse on rajatud kirik 

o On taaselustatud vennastekoguduse külatundide traditsioon 

4. Koguduse töötegijate toetus ja väljaõpe 

o Kogudus toetab oma töötegijate välja- ja täiendõpet 

o Suurt tähelepanu pööratakse vabatahtlike ilmiktöötegijate kaasamisele ja koolitusele, 

s.h. koguduse valitud usaldusisikutele 

o Kogudus toetab muusikakollektiivide tegevust 

5. Kogudus on ühiskonnas positiivselt nähtav  

o Kogudus tegutseb aktiivselt kaasa (kohaliku) ühiskonna elus 

o Kogudusel on läbimõeldud ja toimiv meediatöö  

o Kogudusel on arenev kodulehekülg internetis 

6. Kogudusel on head ja toimivad suhted sõpruskogudustega 

o Kogudus arendab aktiivselt osadust ja suhteid sõpruskogudustega 

7. Koguduse majanduslik võimekus on paranenud 

o Koguduse vara kasutatakse heaperemehelikult ja tulutoovalt 

o Koguduse tulusid kasutatakse otstarbekalt kiriku missiooni täitmiseks 

o Kogudus saab toetusi kohalike omavalitsuste eelarvetest ning projektide kaudu 

erinevatelt firmadelt ja fondidelt 

o Koguduseliikmete majanduslik vastutus koguduse toimetuleku eest on suurenenud 

8. Koguduse kinnis- ja vallasvara olukord on hea 

o Hageri Lambertuse kirik on korras ja remonditud 

o Kiriku orel on restaureeritud 

o Kogudusel on ehitatud oma abikirik Saku alevis 

o Kogudusele kuuluv vallasvara on inventariseeritud 

o Koguduse arhiiv on korrastatud 

 

 

 
TEGEVUSKAVA 
 

Selgituseks: Tegevuskava järgib strateegiliste eesmärkide numeratsiooni ja koosneb iga punkti 

juures kahest osast, esmalt tegevussuundadest ja seejärel tabeli kujul konkreetsetest planeeritud 

tegevustest. 

Punasega on märgistatud juba tehtud või jätkuvalt toimuvad tegevused 

Kollase taustaga on märgitud koguduse nõukogu poolt 14.11.2014.a. lisatud tegevused 

 

1. Koguduse vaimuliku tegevuse elavdamiseks  

1.1. Jumalateenistuse, sakramentide ja kiriklike talituste osas  

1.1.1. Vaimulike ja kaastöötajate osas 

1.1.1.1. Jutlustajate koolitus ja kaasamine jumalateenistuste korraldamisse ja 

läbiviimisesse. 
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1.1.2. Jumalateenistuste osas 

1.1.2.1. Suurendada koguduseliikmete kaasateenimist jumalateenistustel.  Lektsioonide ja 

palvete lugemine jms.  

1.1.2.2. Säilitada senist tava muusikakollektiivide kaasamisel pühapäevaste 

jumalateenistuste läbiviimisel. Koorid võiksid laulda rohkem eest  

1.1.2.3. EELK-s kehtivate teiste liturgiliste kordade tutvustamine ja õpetamine  

1.1.2.4. Uute koraalide õpetamine  

1.1.2.5. Juurutada regulaarsed noortejumalateenistused.  

1.1.2.5.1. Läbi mõelda traditsioonilise jumalateenistuse suhe 

noortejumalateenistusega  

1.1.2.5.2. Noortele mõeldud jumalateenistuste korraldamisel kasutada erinevaid 

liturgilisi kordi, Emmause missa jms. ,et oleks haaratud tunded, 

rõõmsameelne, lahe 

1.1.2.6. Kuulutusnädalate vms. korraldamine 

1.1.2.7. Jumalateenistused neile, kes veel ei tunne jumalateenistust 

1.1.2.8. Ülestõusmispühade öine jumalateenistus 

1.1.2.9. (Misjoni)jumalateenistused kihelkonna erinevates külades (Nõuab suure 

esindusega väljaminemist) 

1.1.2.10.  Isamaaliste tähtpäevade tähistamine 

1.1.3. Sakramentide osas 

1.1.3.1.Täiendavate ristimispühade korraldamine, vähemalt 2 korda aastas 

1.1.3.1.1. Ristimispühad võiks siduda oluliste kristlike tähtpäevadega, näiteks 

Kristuse ristimispühaga ja/või Ülestõusmispühadega  

1.1.3.1.2. Leerilaste ristimine võiks olla leeripäeval. Nii on see teoloogiliselt 

põhjendatum. 

1.1.3.2. Armulaua jagamisel tuleks üle minna väikeste individuaalsete karikate 

kasutamisele (alternatiivina võib kaaluda ka oblaadi kastmist armulauaveini sisse)   

1.1.3.3.Laste osalemine armulaual. Selgitus- ja kasvatustöö vajalikkus   

1.1.4. Piiblitundide osas 

1.1.4.1.Piiblitundides võiks rakendada erinevaid metoodikaid. Oluliseks pidada dialoogi 

ja mõttevahetuse tähtsust.  

1.1.4.2.Teadetes tuleks eelnevalt välja tuua käsitletavad kirjakohad 

1.1.5. Koguduse vaimuliku pärandi elavdamise osas 

1.1.5.1.Kolmanda pühapäeva (vennastekoguduse) tundide pidamine kirikus 

1.1.5.2.Külatundide elluäratamine 

1.1.5.3.Koguduse piibliringide ja palvegruppide loomine 

1.1.6. Kiriklike talituste osas 

1.1.6.1.Eelistada ristimiste, laulatuste ja matusetalituste pidamist kirikuhoones 

1.1.7. Jumalateenistuse ruumi ja tarvikute osas 

1.1.7.1.Uute liturgiliste tekstiilide tegemine 

1.1.7.2.Uue väikese kantsli tegemine 

1.1.7.3.Mälestus- ja palveküünalde aluste tegemine 

1.1.7.4.Uute, väiksemate ja otstarbekamate, armulauariistade kasutuselevõtt 

 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastami

ne 

Vastutaja Täitmise 

aruanne 

Regulaarsed noorte-

jumalateenistused 

Hageris 

2010jj, 

vähemalt 2 

x aastas 

    

Koduste piibliringide 

loomine ja toetamine 

2010 jj  Kodud + 

kogudus 

Sõna ja 

sakrament 

toimkond 

2011 – Osaliselt 

täidetud 
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Pere-ja 

lastejumalateenistused 

4-5 korda 

aastas 

  Peretöö 

toimkond 

Pühapäevakooli 

algusest alates 

 

 

1.2.  Õpetuse- ja kasvatustöös 

1.2.1. Koguduse lastetöös 

1.2.1.1. Pühapäevakool. Seotus lastekooriga. 

1.2.1.2. Oluline on igasuvine koguduse lastelaager 

1.2.1.3. Vajalik leida lastetöö juht. 

1.2.1.4. Leida uusi lastetöö vorme. Loovust arendavad ettevõtmised 

1.2.1.5. Osaleda valdade rahastatud lasteüritustel oma positiivse osaga 

1.2.1.6. Koostöö praostkonna teiste kogudustega 

1.2.2. Leeritöös 

1.2.2.1.Leeriõpetuse kaasajastamine 

1.2.2.2.Kaasata koguduse muusikud laulude ja liturgia õpetamiseks 

1.2.2.3.Kaasata noortetöötegijad 

1.2.2.4.Leerilaste kaasamine koguduse ühisettevõtmistele  

1.2.2.5.Leerilaste kaasamine leerijumalalateenistuse läbiviimisele 

1.2.3. Koguduse noortetöös 

1.2.3.1.Võimalusel võtta tööle noortepastor 

1.2.3.2.Leeriskäinud noortele suunatud töö. Seotus peretööga 

1.2.3.3.Alfa kursused. Metoodiline materjal olemas. Kursuste paremaks õnnestumiseks 

oleks vajalik vastava teami teke.  

1.2.3.4.EELK Noortepäevadest osavõtt 

1.2.3.5.MTÜ Esik noortetöö toetamine ja arendamine 

1.2.3.5.1. Omamoodi probleemiks keskendumine ainult Sakule 

1.2.3.6.Noortetöös tuleks arendada tegevust ka Kohilas 

1.2.3.7.Koostöö praostkonna teiste kogudustega 

1.2.4. Kristliku peretöö osas 

1.2.4.1.Tähelepanu olemasolevatele noortele perede 

1.2.4.2.Siduda leeri järeltööga. Võimalus leerilastega hoida sidet 
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1.2.4.3.Ristimisega seotud vestlus ja koolitus (laste puhul vajalik meeldetuletus  

1.2.4.4.vanematele ja ristivanematele 

1.2.4.5.Perepäevad (Programmis midagi nii vanematele kui lastele. Ühised mängud) 

1.2.4.6.Perekool, erinevate külalistega  (Jukka ja Maria Repo) 

1.2.5. Sportlikus tegevuses 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Hoolekandes ja hingehoius 

1.3.1.  Hoolekandes 

1.3.1.1.Kodukülastused. Külastada saab kokkuleppeliselt. 

1.3.1.1.1. Vajalik suhtumise väljaselgitamine 

1.3.1.1.2.  Külastused soovitavalt seoses sünnipäevadega ja seoses leinaga 

1.3.1.2. Humanitaarabi vahendamine 

1.3.2. Hingehoius 

1.3.2.1.Koguduse eakatele suunatud tegevus 

1.3.2.1.1. Õnnitlused sünnipäevade puhul. Probleemiks paljude aadresside 

puudumine 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise 

aruanne 

Igasuvine 

lastelaager/ 

Perelaager 

Igal suvel K eelarve Osavõtumaks

ud, KOV 

toetus, 

kogudus  

Toimkond +  

valitav  

projektijuht 

LL ja PL 

toimusid 2010, 

LL toimus ka 

2011, 2012, 2014 

Praostkonna 

ühised laste 

kokkutulekud 

 K eelarve Praostkond + 

vastuvõtja 

kogudus 

Lastetöö juht Toimuvad 

regulaarselt 

Praostkonna 

pühapäevakooliõpe

tajate koolitused 

Vastavalt 

vajadusele 

Projekti-

põhised 

Koguduse 

toetus + 

osalustasu 

Lastetöö juht 2011 osales Siret 

Vaiklo, 2012 oli 

osalejaid mitu, 

nüüd toimuvad 

regulaarselt 

Alfa kursused  Sügis 

2010… 

Läbiviimise

kulud 

Kogudus Jukka Repo Sakus 2010,  

Noortepastor 2013 Töötasu + ? Kogudus Juhatus Peretöö 

toimkonna 

ettepanek 2014: 

Joel Reinaru 

Koostöö Hageri 

Avatud 

Noortekeskusega  

   Kasvutöö 

toimkond 

 

Programmi 

koostamine 

leerilastega 

jätkuvaks 

tegelemiseks 

   Peretöö 

toimkond, 

õpetaja 

 

Perekool Sügis 2010 Läbiviimise 

kulud 

Kogudus Maria ja 

Jukka Repo 

 

Sportlik tegevus Jätkuvalt  Kogudus + 

projektid 

Valter Sulin  
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1.3.2.1.1.1.Õnnitlused raadios.  

1.3.2.1.2. Eakate jõulupuu 

1.3.2.1.3. Koguduse ekskursioon 

1.3.2.2.Koguduse usaldustelefon (koguduse telefon, vaimulik) 

1.3.2.2.1. Mingil määral juba toimib. Vajalik laialdasem info levik 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Sünnipäeva 

õnnitlused 

2011 jj  Kogudus Õpetaja Käivitus alates 

01.01.2013 

Eakate jõulupuu Igal 

aastal 

2000.- Kogudus Hillar Vingel Toimus 2010, 2011, 

2012, 2013 

Koguduse 

ekskursioon 

Igal 

aastal 

 Osavõtjad, kogudus Hillar Vingel Toimus 2010 

Hiiumaale 

 

 

1.4.  Muusikatöös 

Järjepidev ja mitmekesine muusikaline töö, mis on orienteeritud ennekõike koguduse 

jumalateenistustel jm. ettevõtmistel kaasateenimisele 

1.4.1. Uute ja võõraste koraalide õpetamine kogudusele enne jumalateenistuse algust 

1.4.2. Isamaaliste jt. tähtpäevade puhul kutsuda rohkem laulma ka kihelkonna teisi koore. 

1.4.3. Koostöö praostkonna teiste muusikute ja muusikakollektiividega. 

1.4.3.1.Teatud ulatuses kollektiivide vahetus pühapäevasteks jumalateenistusteks 

1.4.4. Kontserdid väljaspool kogudust. Kontsertturneed. 

1.4.5. Koguduse muusikakollektiivide osalemine valla sündmustel 

1.4.6. Koostöö valla muusikakooli ja üldhariduskoolidega 

1.4.7. Klaveriõpilastele oreli ja selle mänguvõimaluste tutvustamine ning õpilaskontserdid 

1.4.8. Pereansamblite musitseerimine jumalateenistusel 

1.4.9. Muusikakollektiivid võiksid rohkem esineda kirikus eest kooriruumist või ka 

külgrõdudelt 

1.4.10. Muusikakollektiivide ja oreli kontserdid kirikus 

1.4.11. Suvine kontsert palvemajas 

1.4.12. Muusikatöö, nootide jms., majanduslik toetamine koguduse poolt 

1.4.13. Muusikakollektiivide ja oreli CD-plaatide väljaandmine 

1.4.14. Lastekoori koosseisu laiendamine. Pühapäevakoolilaste kogumine ja uute laste 

kaasamine 

1.4.15. Kirikumuusikute hoidmine ja motiveerimine, täiendkoolituse toetus 

1.4.16. Oreli restaureerimisele kaasaaitamine 

1.4.16.1. Heategevuskontserdid jms. 

1.4.17. Oreli jätkuv hooldamine 

1.4.18. Kontserdid kirikus 

1.4.18.1. Vajalik toimkond, kes otsustab repertuaari sobivuse 

1.4.18.2. Vajalik kirjalike lepingute sõlmimine õiguste, tasu ja kohustuste osas 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Uute koraalide 

õpetamine 

2010 jj  Kogudus Kirikumuusikud  

Kirikukontsertide 

korraldamine 

Jätkuvalt    Toimusid 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 

2. Et tähelepanu tervele kogudusele oleks tuntavam 

2.1.  Koguduse elektroonilise andmebaasi arendus ja andmete jätkuv täiendamine 

2.2.  Ringkirjad jm. Pöördumised terve koguduse poole 
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Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Töö 

andmebaasiga 

Jätkuvalt  K eelarve Õpetaja Jätkuvalt tehtud 

Ringkirjad 1 kord 

aastas 

600.- € K eelarve Õpetaja Saadetud 2010, 2011, 

2012, 2013,2014 

 

 

3. Misjoni osas 

3.1.  Külatundide taaselustamine. Luua eeldused ja toetada väljaõppega piibliringide ja 

palvegruppide tekkeks kodudes. 

3.2.  Misjoniürituste korraldamine koguduse erinevates piirkondades 

3.3.  Saku alevisse kiriku ja koguduse rajamine 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

      

 

 

4. Koguduse töötegijate toetuse ja väljaõppe osas  

4.1. Kogudus toetab oma töötegijate välja- ja täiendõpet  

4.2. Suurt tähelepanu pööratakse vabatahtlike ilmiktöötegijate kaasamisele ja koolitusele 

4.3. Koguduse valitud usaldusisikute koolitus. 

4.3.1. Misjonikeskuse poolt väljatöötatud kursuse Kasvuaeg kasutamine? 

4.3.2. Väljasõidud teistesse kogudustesse, et õppida ja avastada (seni käidud Tartu Pauluses, 

Haapsalus, Raplas, Pilistveres) 

4.4. Kogudus toetab muusikakollektiivide tegevust 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Koolitustegevus 

töötajaile 

Igal aastal  Kogudus Juhatus  

Koolitustegevus 

usaldusisikutele 

Iga uue 

koosseisu 

valimise  

a-l 

 Kogudus Juhatus Korraldatud 2014.a. 

Vabatahtlike 

juhtide koolitus ja 

toetamine 

Igal aastal  Kogudus Juhatus  

Teiste koguduste 

tööga tutvumine 

1 kord 

aastas 

 Kogudus  Toimunud põhiliselt juhatuse 

tasandil 

 

 

5. Et kogudus oleks ühiskonnas positiivselt nähtav  

5.1. Kogudus tegutseb aktiivselt kaasa (kohaliku) ühiskonna elus  

5.1.1. Suhted kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja asutustega 

5.1.1.1.Ühistegemiste soosimine, planeerimine ja läbiviimine 

5.2. Kogudusel on läbimõeldud ja toimiv meediatöö 

5.2.1. Trükimeedias koguduse tegemiste kajastamine Eesti Kirikus ja valdade lehtedes 

5.2.1.1.Oluliseks pidada sündmuste eelinfot 

5.2.1.2.Koguduseliikmete innustamine kogudusega seotud teemadel kirjutama ja rääkima. 

Võimalusel koolitus. 

5.2.2. Raadiosaated  

5.3. Kogudusel on arenev kodulehekülg internetis 
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5.4. Kogudusel on arenev lehekülg  Facebookis 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Interneti 

kodulehekülg 

Jätkuv 

uuendus 

 Kogudus Õpetaja Välimust uuendatud 2010 

Uue veebilehe 

loomine 

2015 5000.- € Kogudus Infotoimkond  

Koguduse 

infoleht 

2 korda 

aastas 

500.- € Kogudus Juhan Põld, 

Aivi Sepp 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2014,  ilmus 2 lehte 

Koguduse 

infosekretäri 

leidmine 

2010  Kogudus Juhatus  

Koguduse ajaloo 

raamatu 

koostamine 

2015-

2018 

 Kogudus, 

KULKA, 

Kohila vald 

Sigrid Põld 

(?) 

 

Koguduse 

sündmuste 

jäädvustamine 

fotodel 

2010.a. 

alates 

jätkuvalt 

 Kogudus Arne Mänd Osaliselt 2010-2014 

 

 

6. Välissuhete osas 

6.1. Kogudus arendab aktiivselt osadust ja suhteid sõpruskogudustega 

6.1.1. Tuleks koostada vähemalt kaks korda aastas koguduse sõbrakiri sõpruskogudustele. 

6.1.2. Tuleks külastada koguduse grupiga aastas vähemalt ühte sõpruskogudust. 

6.1.3. Luua valmisolek sõpruskoguduste gruppide vastuvõtuks (ka kodumajutusega). 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Sõbrakiri 

sõpruskogudustele, 

tõlked soome, saksa 

ja inglise keelde 

2010.a. jj 

Sõbrakiri 

vähemalt  

2x aastas 

 Kogudus Õpetaja, 

Taavo Raun 

(VS toimkond) 

Sakus 2012.a. 

toimetatud 2 sõbrakirja 

Sõpruskoguduste 

külastus 

1 kogudus 

aastas 

 Osalejad, 

kogudus 

Juhatus Toimunud regulaarselt 

 

 

7. Et koguduse majanduslik võimekus oleks parem  

7.1. Koguduse vara kasutatakse heaperemehelikult ja tulutoovalt 

7.1.1. Rendileping EMT-ga 

7.1.2. Metsakorralduskava tegemine. Metsa uuendamine 

7.1.3. Maadekasutuse küsimus (olemasolev rendileping) tuleb aeg-ajalt üle vaadata, otsida 

ka paremaid maakasutuse võimalusi. 

7.2.  Koguduse tulusid kasutatakse otstarbekalt kiriku missiooni täitmiseks 

7.3.  Kogudus saab toetusi kohalike omavalitsuste eelarvetest ning projektide kaudu erinevatelt 

firmadelt ja fondidelt 

7.3.1. Projektide kirjutamine. Leida ka projektikirjutajaid  

7.3.2. Teha koostööd Kohila valla arendusnõunikuga  

7.4.  Koguduseliikmete majanduslik vastutus koguduse toimetuleku eest on suurenenud 

 

 

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 
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Projektikirjutajate 

leidmine ja koolitus 

2010   Läbirääkimisi 

peavad Juhan 

Põld,  Vallo 

Kõrgesaar 

 

 

 

 

8. Kinnisvara ja vallasvara olukorra parandamiseks 

8.1. Hageri kiriku remont. See on jätkuv protsess, mis ületab ajaliselt arengukava piirid. 

8.1.1. Kiriku akende ja uste restaureerimise lõpetamine 

8.1.2. Kiriku siseremont 

8.1.2.1.Põranda ja akende värvimine jms. 

8.1.2.2.Kaldteede ehitus ratastoolide tarbeks 

8.1.2.3.Vaegkuuljatele mõeldud induktsioonsilmuse ehitamine 

8.1.3. Kiriku välisfassaadi remont.  

8.1.3.1.Vajalik vähemalt osaliselt krohvi uuendamine. 

8.1.3.2.Katuse värvimine, 1035 m
2
 

8.1.3.3.Vihmaveetorustiku korrastamine, vajadusel uuendamine 

8.1.4. Kirikukellade korrastamine ja kiikedele ehitamine. Relee vahetus. 

8.1.5. Uue väikese kantsli (puldi) ehitamine 

8.1.6. Mälestus-küünlajala (aluse) tegemine 

8.1.7. Uute kirikutekstiilide soetamine (Ehalill Halliste) 

8.2. Kiriku oreli on restaureerimine 

8.2.1. SA Hageri Lambertuse kirik kaudu. Ekspert Göran Grahn. 

8.3. Kirikuaia korrastamine, osaliselt uue ehitamine 

8.3.1. Endiste kirikuõpetajate haudade korrastamine 

8.4. Kogudusele kuuluva vallasvara inventariseerimine 

8.5. Koguduse arhiivi korrastamine 

8.6. Saku kiriku ehitamine  

8.6.1. SA Saku Kirik tegevus, eesmärgiga ehitada kirik 

8.7. Kogudusemaja 

8.7.1. Jooksvad remondid 

8.8. Hageri vennastekoguduse palvemaja 

8.8.1. Renoveerimise toetamine (hoone kuulub juriidiliselt EEVK-le). Rahad alustamiseks 

eraldatud.  

8.8.2. Kaaluda “kirikumuuseumi” projekti 

8.9. Kirikumõis  

8.9.1. Olemasolevad hooned tuleks anda üürile, et need tooksid kogudusele tulu.  

 

 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja Täitmise aruanne 

Mälestusküünla

jala soetamine 

kirikusse 

2014  Projekt, 

kogudus 

Õpetaja  

Vaegkuuljatele 

mõeldud 

induktsioon- 

silmuse 

ehitamine 

kirikusse 

2014 Hind 

teadmata, 

võiks 

asendada 

ehk 

kõrvaklap

pidega 

Projektid, 

kogudus 

Juhatus  

Kiriku akende 

ja uste 

restaureerimise 

2012 

jj. 

 Vastavalt 

Pühakodade 

programmile 

Juhatus  



 

EELK Hageri Lambertuse koguduse arengukava 2010-2019 

16 

jätkamine 

Kiriku 

väliskrohvi 

uuendamine 

2011 

jj. 

 Projektid, 

kogudus 

Juhatus Torni krohviparandus ja valgendus 

2010. 

Vihmaveerenni

de korrastamine 

2010  Kogudus Hillar 

Vingel 

 

Kiriku katuse 

värvimine, 

peale 

tornikrohvi 

uuendamist 

2012 

jj 

 Kogudus Juhatus  

 

Kirikukellade 

korrastamine ja 

kiikedele 

ehitamine 

2015 

jj 

 Projektid, 

kogudus 

Juhatus  

Kiriku 

torniruumi 

korrastamine 

2010   Agu 

Kaljuste 

Osaliselt 2010 

Kirikuaia 

piirdeaia 

korrastamine 

2013  Projektid, 

kogudus 

Juhatus  

Endiste 

kirikuõpetajate 

hauatähiste 

korrastamine 

(Koch, 

Hörschelman) 

2011  Projektid, 

kogudus 

Juhatus  

Koguduse 

vallasvara 

inventariseerimi

ne 

2010   Arne 

Mänd 

Osaliselt 2010 

Arhiivi 

korrastamine 

2010 

jj 

 Projektid, 

Kogudus 

Õpetaja Osaliselt 2010 

Kogudusemaja 

jooksvad 

remondid 

2010 

jj 

 Kogudus Juhatus 2012.a. osaline välisvärvimine ja 

uus välisuks. 

Kirikumõisa 

korrastamine, 

võsaraie 

komplekselt 

metsatöödega 

2010

-

2012 

 Kogudus Juhatus Metsatööd tehtud 2011, osaliselt ka 

võsa 2011 

Hageri 

palvemaja 

remont, esmalt 

elektritööd 

2010 

jj 

 Projektid, 

kogudus 

Juhatus Alustatud 2011 

Saku kiriku 

ehitamine 

  SA Saku 

Kirik, MLB, 

projektid 

 2010 käivitatud uuesti planeerimine 

 

 


