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Arengukava täitmine 2012. detsember 
 

                                                  PREAMBULA                                  
                        
Teoloogilised ja õiguslikud alused  
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Peetri kogudus toetub oma arengukava 
koostades EELK arengukavas 2008-2017 toodud eesmärkidele ja teoloogilistele alustele. 
EELK Tartu Peetri kogudus kuulub EELK Tartu praostkonda. EELK põhikirja alusel 
(EELK Põhikiri, § 2) on EELK Tartu Peetri kogudus juriidiline isik. Kirikuseadustiku § 
358 järgi koostatakse arengukava koguduse ülesande paremaks täitmiseks; see määratleb 
olulisemad tegevused, püstitab eesmärgid ning toob esile tegevuskava. Koguduse 
ülesanne on Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ning kristliku usu ja 
armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine erinevate töövaldkondade ja tegevuste 
kaudu (EELK Põhikiri, § 3). Koguduse arengukava jälgib  ka Tartu linna  ja maakonna 
arengukavasid, tuues esile nii koostöö kui ka kaasamise vajaduse.  
 
Strateegilised eesmärgid 
EELK Tartu Peetri koguduse strateegilisteks eesmärkideks on:  

• Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. 
• Kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine oma 

liikmeskonnas ja väljaspool kogudust, kasutades erinevaid võimalusi ja 
tegevusvaldkondi. 

 
 
Arengukava koostamine ja rakendamine 
Arengukava periood on aastad 2011-2022. Arengukava on aluseks koguduse aasta 
tegevuskavade koostamisel, sellest lähtutakse koguduse töötegijate arengueesmärkide 
püstitamisel ja töökavade koostamisel.  
Arengukava täitmise analüüsi esitab koguduse juhatus nõukogule üks kord aastas 
nõukogu koosolekul. Vajadusel võib koguduse juhatus teha ettepaneku arengukava 
muutmiseks ka sagedamini kui üks kord aastas. 
 
 
Arengukava koostamisel osalenud isikud 
Valdek Tagel Juhatuse esimees 
Ants Tooming Koguduse õpetaja 
Kristi Amin-Praakle  Juhatuse liige 
Väino Bitter Juhatuse liige 
Anneli Klaus Juhatuse esimehe asetäitja, koguduse 

organist, muusikatöö korraldaja 

Heino Koosa Juhatuse liige 
Andrus Kruusla Juhatuse liige, koguduse vöörmünder 
Leonard Matisen Juhatuse liige 
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1. KOGUDUSE AJALUGU 
Tartu Peetri kogudus rajati 27. oktoobril 1869.a. (vana kalendri järgi) Maarja kihelkonna 
kogudusest eraldumise teel, liikmeteks Tartu linnaeestlased. 

Peetri kirikule pandi nurgakivi 31. mail 1882 ja juba 16. septembril 1884 (mõlemad 
daatumid v.k.j.) pühitseti hoone jumalateenistuste pidamiseks sisse. Seni peeti 
jumalateenistusi Jaani kirikus. Kirik on näide omaaegsest pseudogooti stiilist (arhitekt 
Viktor Schröter, ehitusmeister Gustav Beermann). Eesti 1. üldlaulupeo platsi kõrvale 
kerkinud katedraal on esinduslik telliskivihoone. Kirikul on: 1903. a. valminud 5 torni (4 
nurga- ja 1 peatorn, kõrgusega 56,5 m), kahekordsed külgrõdud, 1500 istekohta, prof. J. 
Köleri altarimaal "Kutsuv Kristus"(1890), 23-registriga kontsertorel (meister 
Müllverstedt, 1891, viimane kapitaalremont 2001), tornikell-ajanäitaja (1904), 
tsentraalküte (1987). Kiriku juurde kuulusid varem ka I ja II pihtkonna pastoraadihooned 
(hävinud sõjas 1944) ja leeri- ning koolimaja (arh. G.Hellat 1910, pärast sõda ümber 
ehitatud tööstushooneks, 1996 kogudusele tagastatud). 

Kogudus on olnud läbi aegade eestluse kasvataja ning hoidja. Linna võõrkeelses 
kultuurimiljöös anti siin noorsoole esmakordselt eestikeelset haridust. Nõukogude ajal oli 
kirik tugipunktiks protestimeeleavaldusest osavõtnud koolinoortele nende kogunemistel 
Vabadussõja kangelase J. Kuperjanovi hauale kiriklikel ja rahvuslikel tähtpäevadel. 

1912. a. oli koguduses 22 378 liiget, ent esimesel iseseisvusajal ulatus arv 27 000-ni (ca 
pool linna tolleaegsest elanikkonnast). Pärast inimkaotusi sõjas ja sõjajärgselt kahanes 
liikmeskond järk-järgult, nõukogulike survemeetodite rakendamisel aga suure kiirusega. 
Ateistliku survepoliitika tulemusena oli 1985. a. koguduses vaid 483 annetajaliiget. 1988-
1991 toimunud rahvuslik taasärkamine tõi kaasa spontaanse tungi kirikusse. 1990. a. oli 
ristimisi 549, leeritamisi 495, laulatusi 128. Liikmeannetajate arv oli 1380 (1992. a.). 

Tol ajal alustasid tööd pühapäevakool, regulaarsed leerikursused, lisaks segakoorile 
kammerkoor, piibliring, hoolekanne. Elustati kirikukontsertide traditsioon. Hakati 
korraldama eriotstarbelisi jumalateenistusi koolidele jt. asutustele, pidama piiblilugude 
dramatiseeringute ja orelimuusikafestivale. Linna avalikkus on väärtustanud kirikut kui 
muutumatu identiteedi kandjat, keda võib usaldada. 

Kui 1948. a. Maarja kogudus võimude poolt likvideeriti, liitusid selle liikmed Peetri 
kogudusega eraldi Maarja pihtkonnaks. 1997.aastal, pärast koguduse õiguste taastamist, 
siirduti oma tagastatud leerimajja Õpetaja 5. 1990-ndate aastate algul kasutas kirikut ka 
Tartu Soome kogudus. 

Enim on kogudust toetanud Eesti sõprade ring Saksamaalt, Lüneburgist, kellega on välja 
kujunenud stabiilsed ja pikaajalised sõprussidemed. Toetatud on nii majanduselu, noorte- 
ja muusikatööd kui ka oreli renoveerimist. 3. korruse värvilised kaaraknad renoveeriti 
põhjalikult 1990-ndate aastate algul Kanada väliseestlase, endise koguduseliikme Erica 
Bockfeldti kulul. 
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1980-ndate aastate lõpul teostati fassaadide üldremont. 2000. aastal toimus kogu 
elektrivarustussüsteemi väljavahetus. 2001. aastal jõudis lõpule ajaloolise Müllverstedt-
oreli renoveerimine, mis  sai võimalikuks eeskätt tänu abistamisfondile, mille eesotsas 
seisis praost emer. Toomas Põld Bielefeldist, Saksamaalt. 2010. aastal on eraannetuste 
toel renoveeritud 1. korruse aknad ja avatud altaritagused üle 100 aasta kinni olnud 
vitraažaknad. 

2010. aasta on olnud koguduse elus murranguline. Kauaaegne koguduse õpetaja Kalle 
Mesila on siirdunud emerituuri. Tööle on asunud õpetaja Ants Tooming.  

Kogudust teeninud õpetajad  

Wilhelm Gottfried Eisenschmidt (teenistusaeg 1869-1922), 1. pihtkond;  

Arnold Laur (1912-1922), 2. pihtkond;  

Praost Julius Rutopõld (1923-1936), 1. pihtkond;  

Jaan Treumann (1923-1941), 2. pihtkond;  

Dr. Jaak Taul (1936-1944), 1. pihtkond;  

Mag. Jaan Muru (1941-1944), 2. pihtkond;  

Praost August Janni (1942-1981);  

Kalle Mesila (1981-2010); 

Ants Tooming (2010). 
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2. KOGUDUS AASTAL 2010 
2.1. Koguduse liikmeskond 
EELK Tartu Peetri koguduse liikmeskonna moodustavad ristitud lapsed koos ristitud ja 
konfirmeeritud täiskasvanutega. Liikmete arvu on võimalik  üsna täpselt määrata, kuid 
põhiliselt peetakse arvestust vaid nende isikute üle, kes kiriku ees oma kohustusi täidavad 
ja on olnud viimase 10 aasta kestel koguduse tegemistes osalenud.  

2011. aasta alguses oli koguduses hinnanguliselt 5 000 ristitut ja konfirmeeritut. 
Annetajaliikmeid oli EELK Tartu Peetri koguduses 2010. aastal 786 ja täiskogu liikmeid 
380. Palju on 1990. aastate algul ristituid, leeritatuid ja laulatatuid, kellel puudub edasine 
kontakt kogudusega. Tartu linnas elab ca 100 000 inimest. Nendest kuulub kogudusse 
liikmeannetajatena umbes 500 inimest. Ülejäänud Tartu Peetri koguduse liikmed elavad 
väljaspool Tartu linna, põhiliselt Tallinnas. Ajavahemikul 2000- 2010 ei ole koguduse 
liikmete arv oluliselt vähenenud ega suurenenud. Koguduse liikmete surmad ja iga-
aastane konfirmeeritute hulk hoiab selle numbri stabiilsena. Enamus konfirmeerituid on 
vanuses 18-30. Viimase 13 aasta jooksul on konfirmeeritud  1 156 isikut. See on 
koguduse liikmete keskmist vanust järsult noorendanud. Pühapäevane kirikuliige on 
sellegipoolest keskmiselt 60- aastane ja vanem. 
Viimasel aastakümnel on leeri läbi  kogudusega liitunud 1/3 võrra rohkem isikuid kui on 
koguduse maksumaksjaid liikmeid. 

 
2.2. Koguduse jumalateenistuslik elu 
Kiriku ülesanne on kuulutada Jumala sõna ja jagada sakramente. Koguduse elu ja 
tegevuse keskmeks on pühapäevane jumalateenistus. Pühapäevaseid ja pühade 
jumalateenistusi külastas 2010. aastal keskmiselt 130 inimest. Jumalateenistusi peetakse 
aastas ca 65. Jumalateenistusi peetakse igal pühapäeval ning kirikupühadel, lisaks 
advendi-ja paastuaja jumalateenistused enne suuri kirikupühi. Jumalateenistusi peetakse 
vastavalt kirikukalendrile ning Agenda korra järgi. Lauldakse KLPR - või laululehtede 
järgi. Teenistuse pikkus ca 1 tund ja 15. min. Armulauaga teenistusi peetakse igal 
pühapäeval. Teenistused peetakse kirikus. Kiriklike talituste arv on viimastel aastatel 
püsinud stabiilsena, keskmiselt 90 ristimist, 70 konfirmeerimist ja  10 laulatust aastas. 
 
2.3. Laste-ja noortetöö 
Laste- ja noorsootöö eesmärgiks on kasvatada kristlike väärtushinnangutega inimesi, kes 
oskavad näha maailma kristliku eetika printsiipidest lähtudes ning suhestuda iseenda, 
maailma ja Jumalaga. Tartu Peetri kogudusel on  pühapäevakool, mille õpetajateks on 
kaks noort ja hea ettevalmistusega pühapäevakooliõpetajat. Kirikus on sisse seatud eraldi 
tuba pühapäevakooli jaoks. Tunnid toimuvad üks kord nädalas. Pühapäevakoolis 
osalemise eest tasu ei küsita. Pühapäevakooli kulud kaetakse koguduse eelarvest. 
 
Leerikoole peetakse aasta jooksul kolm-neli. Leeriõpetamise kava on õpetaja enda poolt, 
mitmeid EELK leeritöö materjale kasutades, välja töötatud. Leeriõppe aluseks on EELK 
leeriõpik „On  seal keegi?“. Noortetööks koguduses on leerigrupi leeriaeg. Väljapool 
leeri noortetöö praktiliselt puudub. 2009. aastal kutsus abiõpetaja noortegrupi kokku 
leerilaste baasil, kuid pikemat kooskäimise harjumust ei tekkinud. 2010 aasta alguses 
püüti kahel korral noorteõhtut korraldada, kuid tulemus oli nigel. Kogudusel puudub 
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noortetöö jaoks ka vajalik ruum või hoone. See pärsib ka kindlasti noortetöö 
organiseerimist. 
Tartu koolidega on suhted head. Traditsioonilised on kirikus mitmete Tartu ja Tartumaa 
koolide jõulujumalateenistused. 
 
2.4. Diakooniatöö 
Koguduse diakooniatöö põimub teiste kogudusetöö valdkondadega. 
2010. aasta algusest on  siiani tegutsenud diakooniagrupp ümber nimetatud naisringiks. 
Selle ringi põhiülesaneks on  kiriku ruumide igapäevane korrashoid. Igapäevaste 
korrastustöödega võivad liituda kõik soovijad ja igale tulijale leitakse talle sobiv töölõik.  
Naisringil on ka riideabi vahendaja  roll. Vajadusel  vahendatakse kontakte abi anda 
soovijate ja abivajajate vahel. Külastatakse ka  üksikult või väiksema grupiga endisi 
aktiivseid kirikulisi, kes vanuse tõttu ise enam väljas käia ei saa.  Selliselt kingitakse 
inimestele südamesoojust ja ligimesearmastust. Naisring korraldab ka kord kuus eakate 
sünnipäevalaua katmise ja kohvijoomised erinevatel aegadel. 
 
Õpetaja poolt  kodude külastamise põhjus on enamasti hingehoidlikku laadi, aga ka 
perekondlikud pidupäevad ja  kodude pühitsemine. Sageli tuleb ette pikemaid 
telefonivestlusi. Mõned neist on regulaarsed ja toimuvad kindlatel aegadel. Õpetajal olid 
sisse seatud kantseleitunnid. Kõnetundide kasutamine on üsna aktiivne.  
 
Diakooniatöö eelarve kaetakse koguduse eelarvest ja sõpruskoguduse liikmetelt saadud 
annetustest. 2010. aastal on sõpruskoguduse annetuste abiga korrastatud kirikus ruum, 
kus saab korraldada  jutuajamisi koos kohvijoomisega, teha pühapäevakoolitööd ja 
laulukooride proove. 
 
2.5. Misjonitöö 
Kogudusest väljaspool olevatele inimestele  on suunatud kirikukontserdid. Alati on 
kontsertide alguses  vaimulik tervitus ja alguspalve. Misjonitööks tuleks lugeda ka  
kiriklikud talitused, kus osaleb palju kirikusse mittekuuluvaid inimesi. 
Tubli misjonitöö toimib läbi aastaid toiminud piibliringi, mis käib koos üks kord nädalas. 
Piibliring on üsna populaarne ja selle tööd korraldab õp. em. Kalle Mesila.  
 
2.6. Muusikatöö 
Kogudusel on kaks palgalist muusikatöö tegijat- alates 2002. aastast töötab organist 
Anneli Klaus ja alates 1996. aastast koorijuht Kristiina-Maria Lorenz. Koguduse juures 
tegutseb kaks koori - segakoor (asutatud 1928) ning kammerkoor (asutatud 1998). 
Kooride repertuaar on peamiselt kirikuaastat järgiv. Enamasti teenitakse kaasa suuremate 
pühade jumalateenistusel. Kooridel on hea koostöö Valga praostkonna 
muusikasekretäriga ja EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudusega. Organistil on hea 
koostöö teiste Tartu organistidega, samuti Valga praostkonna muusikasekretäriga ja Tartu 
kooridega.  Koostööst on sündinud mitmeid muusikalisi ühisprojekte.   
 
Kogudusel on mitmekesine muusikaelu. Aasta jooksul toimub 40-50 erinevat 
muusikasündmust. Tartu Peetri kirik oma suure saaliga, korrastatud oreli ja hea 
akustikaga pakub huvi ka Eesti kontsertorganistasioonidele. Kiriku üheks visiitkaardiks 
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on heategevuskontsert hättasattunud laste heaks, mida korraldab igal aastal Lions Club 
Tartu-Tamme. 2010. aastal on heategevuskontsertide hulk suurenenud. Tartu Peetri 
koguduse üheks prioriteediks sel aastal oli kiriku akende uuendamine. Siin tulid raha 
kogumisele appi ka külalismuusikud.  
 
Heas seisukorras 1890. aastal valminud Müllverstedti orelil on 23 helisevat registrit ja 
kaks manuaali. Viimane kapitaalremont tehti 2001. aastal Olev Kentsi poolt. 
Orelimeistriga on sõlmitud hooldusleping, mis tagab oreli pideva korrashoiu. Koguduse 
eelarves on ka rida “Oreli hooldus” Samuti leitakse eelarvesse igal aastal veidi raha 
orelikontsertide toetuseks. Orelit kasutatakse igal jumalateenistusel, samuti 
kontserttegevuseks. Mitmetel suurematel koguduse poolt korraldatud muusikaüritustel 
kogutakse ka annetusi oreli korrashoiu heaks. Tartu Peetri kiriku orel on kauni 
vararomantilise kõlaga mehaaniline orel, millel meelsasti musitseerivad organistid 
lähedalt ja kaugelt. 
Novembris tähistati oreli 120. sünnipäeva. 2010. aastal anti välja ka CD “Tartu Peetri 
kiriku orel 120”. Plaadil on salvestised kontsertidelt, kus musitseerivad Tartu organistid.   
 
Aastaid on olnud koguduse üheks muusikaliseks visiitkaardiks puhkpillimuusika 
Ülestõusmispüha 1. püha hommikul. Siis kõlab enne jumalateenistust kiriku tornist 
puhkpillide äratusmäng ja jumalateenistusel teenivad puhkpillimängijad kaasa koraalide 
mänguga. 
 
 
2.7. Koguduse juhtimisorganid ja töötegijad 
Koguduse nõukogu on valitud     22. veebruaril 2009. a.  23 liikmelisena. 
Nõukogu ülesandeks on olla koguduse õpetajale toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel 
ülesehitamisel, tema pädevuses on koguduse arengukava kehtestamine, aastaeelarve 
vastuvõtmine ning majandusaasta aruande kinnitamine. Nõukogu käib reeglina koos üks 
kord aastas. 
 
Koguduse juhatus on 8 liikmeline. Sinna kuuluvad esimees, esimehe asetäitja, viis 
valitavat liiget ja koguduse õpetaja ametipoolest. Juhatuse pädevuses on koguduse vara 
valitsemine ja raamatupidamise korraldamine, töötajate töölevõtmine ja ametist 
vabastamine, nõukogu otsuste täitmine ja otsustamist vajavate küsimuste 
ettevalmistamine.  
 
Koguduse revisjonikomisjon on valitud  3 liikmelisena.  
Revisjonikomisjon teostab kassadokumentide revideerimist, esitab koguduse nõukogule 
revisjonikomisjoni hinnangu koguduse majandusliku tegevuse kohta  ning  
revisjonikomisjoni koosoleku protokolli. 
 
Seisuga 01.01. 2011. on koguduses järgmised palgalised ametikohad: õpetaja, organist-
muusikatöö korraldaja, sekretär, koorijuht (osalise tööajaga), koristaja (osalise tööajaga), 
majahoidja (osalise tööajaga), raamatupidaja (osalise tööajaga). 
 
Kogudusel on ka vabatahtlikke töötegijaid: 
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• Tartu Peetri kirikus on säilinud kirikuvanemate seisus. 2010. aastal oli  kogudusel 
9 kirikuvanemat. Nad aitavad õpetajal kirikut jumalateenistusteks ette valmistada 
ja hoiavad kirikus läbiviidavate talituste ning muude tegevuste käigul silma peal. 
Nende ülesandeks on ka korra tagamine kirikus jumalateenistuste ajal. 
Kirikuvanemad on ka kiriku kellameesteks. Kirikuvanemate tööd korraldab 
vöörmünder. 

• Kaks pühapäevakooli õpetajat. 
• 15-20 kirikuvalvurit “Teeliste kiriku” perioodil suvekuudel. 
• Naisringi liikmed, kes aitavad kord nädalas heakorra töödel. 

  

2.8. Avalikkussuhted 

Kogudusel on head suhted ajalehega „Eesti Kirik“, linnalehega  „Tartu Postimees“, 
samuti Tartu Pereraadioga. Koguduses ilmus aasta jooksul neli korda koguduse siseleht 
„Peetri koguduse teataja“, milles õpetaja kirjutas mõtiskluse ning andis ülevaate kvartali 
sündmuste ja talituste kohta. Kogudus osaleb  projektis „Teeliste kirikud“. Kirikut 
külastab väga palju üksikuid rändajaid ja  ekskursioonigruppe.  Koguduse liikmeid ja 
tartlasi  informeeritakse toimuvast kiriku väravais ja kiriku sisestendidel välja pandud 
teadetelehega. 

Õpetaja saadab iga kuu alguses koguduseliikmetele interneti listi kaudu teateid ja vahel 
ka lühimõtisklusi. Kasutusel on ka klassikaline kirjaside posti teel. Sellisel viisil on 
organiseeritud suhtlus vanemate koguduseliikmetega. Tihti kasutatakse telefonisidet. 
Õpetaja õnnitleb koguduse nimel kõiki eakaid sünnipäevalapsi alates 75. eluaastast. 
Sünnipäevalaps saab posti teel õnnitluskaardi. 70,75,80,81 jne sünnipäevalapsed saavad 
õnnitlussoovid ka „Vikerraadio“ vahendusel, Pereraadio ja Raadio 7 vahendusel.  
Kogudusele on tellitud ajaleht „Eesti Kirik“. Õpetaja hangib vajadusel ja koguduse 
raamatukogule religioosset ja Eesti kultuurilugu puudutavat väärtkirjandust. Selle tarbeks 
on koguduse eelarves eraldatud vastav summa.  
Kogudusel on  kodulehekülg  aadressil http://www.eelk.ee/tartu.peetri/.  
Kirikus toimuvate kontsertide ja kontsertjumalateenistuste kohta ilmub info Tartu 
Kultuuriaknas (http://kultuuriaken.tartu.ee/). 
 
2.9. Partnerlus-ja välissuhted 
Kogudusel on 2 sõpruskogudust. Soomes, Kiiminkis asuva kogudusega on suhtlus 
peamiselt koguduste esindajate külaskäikude tasandil. Kiiminki kogudus on toetanud ka  
rahaliselt Peetri koguduse diakooniatööd ja selle edendamist. Uueks sõpruskoguduseks 
sai 2010. aastal Toronto Peetri kogudus. Sõprusleping kirjutati alla 14. novembril Tartu 
Peetri kirikus, päev peale Kodu- ja Välis-Eesti kirikute ühinemist. Samal teenistusel 
tagastas piiskop Andres Taul Tartu Peetri kogudusele ajaloolise armulauakarika ja 
Inglismaalt toodi tagasi koguduse ristimisvaagen. 
Sõpruskogudustega on peetud ka viisakusreeglitele kohast  kirjavahetust. 
Head pikaajalised suhted on kogudusel ka Saksamaal, Lüneburgis, Eesti sõprade klubi 
liikmetega. 
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2.10. Majandus ja varad 
Kogudusel on olemas: 
 
   

ISELOOMUSTUS, KASUTAMINE  
 
SEISUKORD  

Kirikuhoone   Jumalateenistuste, palvuste, kiriklike talituste ja 
kontsertide pidamine  

Vajab 
kapitaalremonti 
 

Kirikusaal  
 

Jumalateenistuste, palvuste, kiriklike talituste ja 
kontsertide pidamine 
 

Vajab remonti 

Sekretäri ruum Sekretäri töö 
 

Heas korras 

Õpetaja kabinet Õpetaja töö 
 

Heas korras 

Altarimaal 
 

 J. Köleri “Kutsuv Kristus”  Heas korras 

Maalid  
 

Eksponeeritud koguduse õpetaja kabinetis Heas korras 

Orel 
 

Ajalooline Müllverstedtorel, valminud 1890, 
õnnistatud 1891. 

Heas korras 
 
 

Kagutorni tuba 
 

Pühapäevakooli töö, kooride töö, piibliring jms.  Heas korras 
 

Tualettruum 
 

 Korras 
 

Soojussõlm 
 

Hooldab Keskkatlamaja. Ei ole koguduse vara.  
 

Peatorn ja 4 nurgatornid Alustatud uuendustöödega. Peatorn soovitakse avada 
külastajatele. Annetuste abiga on valminud vajalik  
dokumentatsioon. 

Kütmata, 
kasutamata, 
vajavad remonti 
 

Keldriruumid 
 

Ei kasutata Välja ehitamata 

Kirikaed 
 

2012. uuendatud. Vajab uuendamist 

Hoone Peetri 33 
 

2012. alustatud korrastustöödega, projekteerimisega ja 
raha kogumisega 

Vajab 
kapitaalremonti 
 

Hoone Puistee 51/55 
 

2012. alustatud müügiprotsessiga Soovitakse müüa 

Vallasvara   

 
Koguduse 2011. aasta tuludeks  on planeeritud 67 305.36 EUR 
Koguduse 2011. aasta  kuludeks on planeeritud 63 293 EUR 
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3. SWOT-ANALÜÜS 
 
 

TUGEVUSED 
1. Tugev  vaimulik 
2. Arvukas ja pidevalt noorenev 

liikmeskond 
3. Mitmekesine muusikaelu 
4. Head muusikakollektiivid 
5. Pühendunud töötegijad 
6. Heas korras orel 
7. Kuulsa kunstniku poolt maalitud 

altarimaal 
8. Kogemustega ja pühendunud 

juhatuse esimees 
9. Tasakaalus eelarve 
10. Tublid vabatahtlikud 
11. Süsteemne juhatuse tegevus 
12. Aktiivselt kaasa mõtlev nõukogu 
13. Sõpruskogudused Kiiminkis, 

Lüneburgis ja Torontos 
14. Koostöö 

kontsertorganistasioonidega 
 

 
NÕRKUSED 

1. Nõrk noortetöö 
2. Puuduvad  kõrvalruumid muudeks 

tegevusteks peale jumalateenistuste 
3. Tartu linna vähene abi 

arendustegevuses 
4. Vähene koostöö teiste Tartu 

kogudustega 
5. Asukoht äärelinnas 
6. Puudub konkreetne inimene, kelle 

vastutusalaks on arendada suhteid 
sõpruskogudustega (Ka uute suhete 
loomine). 

7. Sõprussuhted on üksikute inimeste, 
mitte koguduste  tasandil. 

8. Me ei majanda end koguduse 
liikmete annetustest ära 

 

 
VÕIMALUSED 

1. Koostöö Tartu Linnavalitsusega 
2. Koostöö teiste Tartu kirikutega 
3. Korraldada noortele suunatud 

ettevõtmisi 
4. Tuua rohkem turiste kirikusse 
5. Muuta kiriku olemasolevad ruumid 

inimsõbralikuks ja 
kasutuskõlblikeks 

6. Kujundada suhted 
sõpruskogudustega läbi 
muusikakollektiivide ja inimsuhete 

 

 
OHUD 

1. Oht muganduda 
meelelahutustööstusega 

2. Jääme ainult abiküsijateks 
sõpruskogudustele 

3. Aktiivsete koguduse liikmete hulk 
vananeb 

4. Jääda eelarvega miinusesse 
5. Majandusasjade ajamine koormab 

töötegijaid ja optimism saab otsa 
6. Töötegijate ükskõiksus ja masendus 
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4. ARENGUEESMÄRGID JA LÄHTEÜLESANDED AASTATEKS 2011-20 22 
4.1. Koguduse visioon  

• Tartu Peetri kogudus on  usuliste ja kõlbeliste väärtuste kujundaja ja kandja. 
Kogudus hoiab ja edendab Eesti kultuurilist ja rahvuslikku järjepidevust ning 
kristlikku kasvamist. 

• Koguduse sõnum on ajakohane ja arusaadav. 
• Vaimulik ja töötegijad on pühendunud kiriku eesmärkide täitmisele. 
• Kogudus on nähtav ja tema maine on kõrge. 
• Kogudusel on aktiivne side partnerkirikutega ja teiste konfessioonidega.  
• EELK Tartu Peetri kogudus on osaduskond, mille liikmed on aktiivselt 

kaasatud koguduse tegevusse ning tunnevad vastutust üksteise ja oma 
koguduse eest. Kogudus on avatud kõigile, kes soovivad osaleda koguduse 
töös, järgides kokku lepitud reegleid. 

• Koguduses on aktiivne ja mitmekülgne laste-ja noortetöö. 
• Kogudusel on aktiivne ja mitmekesine muusikatöö ning kontserttegevus.  
• Koguduse majandus on jätkusuutlik ja teenib koguduse missiooni  elluviimist.  
• Koguduse töötegijad saavad väärikat palka. 
• Kogudusele kuuluvad hooned on heas korras ning neid kasutatakse 

otstarbekalt. 
 
4.2. Koguduse missioon  
EELK Tartu Peetri koguduse   missiooniks on kanda hoolt oma liikmete usulise ja 
vaimuliku kasvamise eest ja tuua uusi inimesi Kristuse juurde ja kogudusse. 
 
4. 3. Koguduse väärtused  

• Palveelu  - kogudus on palvetav kogudus. 
• Kristlus – koguduseliikmed kuulutavad kristlust ja tunnistavad Kristust. 
• Osadus – koguduseliikmetel on side Jumalaga, vaimulikuga ja omavahel. 
• Hoolivus – koguduse liikmed  kuulevad, näevad, märkavad, aitavad ja armastavad 

inimesi.  
• Avatus – kogudus on avatud uutele inimestele ja ideedele,  hoides ja kandes samal 

ajal traditsioone ning kristlikku ja luterlikku õpetust.  
• Nähtavus - kogudus on ühiskonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja teenides 

kaasinimesi oma liikmete kaudu. 
• Aktiivsus – kogudus innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse.  

 
 
 
 
 
 



 

 

11 

 
 
 
 
4.4. Arengueesmärkide lähteülesanded 

• Kogudus vajab eelneva perioodi tegevuse analüüsi. 
• Koguduse tööle tuleb kasuks sõnastada oma eesmärke ja alaeesmärke. 
• Koguduseliikmete aktiivsust ja osalemist koguduse elus tuleb tõsta- võrreldes 

ristitud või konfirmeeritud liikmete üldarvuga on aktiivselt kaasatute, tegutsevate 
ja mõtlevate isikute arv väike. 

• Koguduse rolli ja konkreetsete ülesannete määratlemine ühiskonnas- ühiskonnal 
on puudulik või moonutatud nägemus koguduse rollist ja ülesannetest, kuigi 
koguduse ressursse kasutatakse mitmel tasandil. Kirikul peab olema kindel ning 
vajalik koht eesti ühiskonnas ja kultuuris. 

• Kogudus teeb koostööd kohaliku omavalitsusega. 
• Kogudus kavandab oma eesmärkide täitmiseks tulubaasi suurendamist- kogudus 

peab omama piisavalt eelarvelisi vahendeid oma põhi- ja alaeesmärkide paremaks 
täitmiseks. 
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5. ARENGUEESMÄRGID  JA  TEGEVUSKAVA 
5.1.KOGUDUSE LIIKMED 
Arengueesmärgid 

• Liikmesannetajate arv on kasvanud. 
• Püsikorraldusega liikmesannetuste arv on kasvanud.  
• Koguduseliikmed osalevad aktiivselt koguduse tegevuses. 
• Perekonnad osalevad jumalateenistuslikus elus. 
• Vabatahtlike töötegijate arv on kasvanud. 
• Kogudusel on pühendunud vabatahtlikud kirikuteenijad. 
• Koguduseliikmetele toimuvad regulaarsed hariva eesmärgiga üritused. 
• Koguduseliikmed aitavad koostada projekte ja neid ka ellu viia. 

 
 
 
Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Koguduse liikmete 
andmebaasi täiendamine 
ja korrastamine. 

Pidev Eelarve Kogudus Sekretär + 

Koguduseliikmete  
teavitamine ja 
motiveerimine 
liikmesannetuste 
aastaringseks tasumiseks 
või püsikorralduse 
sõlmimiseks. 

Pidev Eelarve Kogudus Sekretär + 

Koguduseliikmete 
elektronpostiloendi 
(grupiaadress) 
täiendamine. 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja, 
sekretär 

+ 
 

Koguduse töötajate ja 
vabatahtlike regulaarne 
tunnustamine ja 
motiveerimine. 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus Alustatud 
tunnustus- 
atribuutika 
välja- 
töötamisega 

Koguduse liikmetele 
korraldatakse erinevaid  
laagreid ja väljasõite 

1-2 x 
aastas 

Annetused Koguduse 
liikmed 

Juhatus + 
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5.2. KOGUDUSE JUMALATEENISTUSLIK ELU 
Arengueesmärgid 
• Kiriku ülesanne on kuulutada Jumala  sõna ja jagada sakramente. 
• Jumalateenistus on tähtsaim sündmus koguduse elus. Läbiviimine on 

konservatiivne ja ei lähene olemuselt kultuuriüritusele. 
• Jumalateenistuslik elu on aktiivne. 
• Jumalateenistused ja talitused on hea tasemega, inimene tajub osadust. 
• Jumalateenistuseks vajalikud tarvikud on olemas ja korras. 
• Jumalateenistus ja talitus on arusaadavad, osaleja mõistab nende sisu ja tajub 

osadust, osalemine on lihtne. 
• Suurenenud on jumalateenistusel osalejate arv. 
• Juhatuse ja nõukogu liikmete osalus jumalateenistustel on suurenenud. 
• Enamik ristimistalitustest  viiakse läbi muudel aegadel kui jumalateenistus. 

Korraldatakse eraldi ristimisjumalateenistused. 
 
 
 
 
 
 
 
Tegevuskava 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Liturgiline koolitus 
kollektiividele ja 
töötegijatele 

1-2 x 
aastas 

Eelarve Kogudus Õpetaja  

Jutlused on 
järelkuulatavad koguduse 
kodulehel 

2015 Annetused Koguduse 
liikmed 

Õpetaja  

Jumalateenistusele tulija 
tunneb end oodatuna 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja 
Juhatus 

 
+ 
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5.3. LASTE-JA NOORTETÖÖ 
Arengueesmärgid 

• Lastega pered külastavad meelsasti jumalateenistusi. 
• Noored mõistavad jumalateenistuse sisu. 
• Kirik sütitab noori julgustab ja innustab neid  koguduseelus kaasa lööma. 
• Pühapäevakooli  töö on jätkusuutlik ja regulaarne. 
• Lapsed ja noored osalevad kiriku tegevuses. 

 
Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Laste.ja noorte 
jumalateenistute 
läbiviimine 

Suuremad 
kirikupühad 

Eelarve Kogudus Õpetaja, 
pühapäeva 
kooli  
õpetajad 

 
 
 
 

Laste-ja noorte 
laagrite läbiviimine 

1-2 x aastas Annetused Koguduse  
liikmed 

Õpetaja,  
pühapäeva 
kooli  
õpetajad,  
noortetöö  
juht 

 
 
 
 
 
 

Koostöö Tartu 
koolide ja 
lasteaedadega 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja,  
organist,  
koorijuht 

 
+ 
 

Osalemine koolirahu 
projektis 

1 x aastas Eelarve Kogudus Juhatus  

Leida noortetöö juht 2012 Eelarve Kogudus Juhatus  
Pühapäevakooli töö 
igakülgne toetamine 

2012 Pühapäeva 
kooli  
õpetajale 
töötasu 
maksmine 

 
 
 
 
Kogudus 

Juhatus + 
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5.4. DIAKOONIATÖÖ 
Arengueesmärgid 

• Koguduse diakoonitöö areneb suunas, milleks on inimesi ja võimalusi. 
• Kogudus on valmis vajadusel abi osutamiseks. 
• Koguduse liikmed oskavad näha abivajajat. 
• Kogudus toetab vanu, üksikuid, haigeid ja mittetoimetulevaid inimesi. 
• Kogudus püüab osutada abi erinevates kriisiolukordades. 

 
Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Eakaid koguduseliikmeid  
õnnitletakse tähtpäevade 
puhul. 

Pidev Eelarve Kogudus Sekretär + 

Sõbraliku õhkkonna  
loomine koguduse 
liikmete vahel 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja,  
juhatus,  
töötegijad 

+ 
 
 

Eakate kirikuliikmete 
meelespidamine 
(sünnipäevad, 
jõulukoosviibimised, 
kaardid). 

Pidev Eelarve Kogudus Sekretär, 
 naisring 

+ 
 

Haigete külastamine Pidev Eelarve Kogudus, 
annetused 

Õpetaja,  
naisring 

 
 

Suhtlus nendega, kes ei 
saa kirikus käia 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja,  
naisring 

 
 

Abivajate leidmine ja 
nendele abi vahendamine 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja,  
naisring 

 
 

 
 
5.5 MISJONITÖÖ 
Arengueesmärgid 

• Koguduse misjonitöö areneb määral, milleks on inimesi ja võimalusi. 
• Koguduse piibliring jätkab ja arendab oma tegevust. 
• Koolidel on soov olla kaasatud kiriku tegevusse. 
• Kogudus toetab perede usulist arengut. 
 

Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Selgitada vanematele 
ristimise tähtsust esimesel 
eluaastal 

Pidev Eelarve Kogudus Koguduse  
liikmed 

 
+ 

Olla väärikaks eeskujuks 
linnakodanikele 

Pidev Eelarve Kogudus Koguduse 
 liikmed 

+ 
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5.3. MUUSIKATÖÖ 
Arengueesmärgid 

• Kogudusel on mitmekesine muusika-ja kontsertelu. 
• Kogudusel on organist ja koorijuht. 
• Kogudusel on laulukoorid. 
• Kogudusel on lastekoor -või ansambel. 
• Koguduse kooride liikmed osalevad kõikidel jumalateenistustel ja toetavad 

koguduse laulu. 
• Orelit väärtustatakse igaaastaste muusikasündmustega. 
• Orel on korras ja koos teiste muusikainstrumentidega tihedas kasutuses. 
• Kirikus asuv harmoonium on restaureeritud. 
• Kogudus on laulev ja kaasateeniv kogudus. 
• Külalismuusikud saavad aru liturgia olemusest ja oskavad kaasa teenida. 
• Kontsertide korraldajad saavad aru sellest, milline muusika sobib kirikus 

esitamiseks. 
 

Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Koostöö 
kontsertorganisatsioonidega 

Pidev Tulud  
eelarvesse 

Tulud  
kogudusele 

Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

 
+ 

Orelimuusikapäevade 
korraldamine 

1 x 
aastas 

Peamiselt 
projekti 
põhine 

Fondid,  
vajadusel  
kogudus 

Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

 
 

Koraalipäevade 
korraldamine 

2-3 x 
aastas 

Eelarve Kogudus Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

 
 

Leida võimalus luua 
lastekoor 

2015 Peamiselt 
projekti 
põhine 

Vajadusel 
 kogudus 

Juhatus,  
organist- 
 
muusikatöö 
korraldaja 

+ 

Harmooniumi 
restaureerimine 

2012 Projekti 
põhine 

Fondid,  
annetused 

Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

+ 
 

Jumalateenistuse liturgia 
koolituspäevad koguduse 
kooride liikmetele 

Pidev Eelarve Kogudus Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

 
 

Suhtlemine kontsertide 
korraldajatega, selgitamaks 
pakutava muusika sisu ja 
sobivust kirikusse 

Pidev Eelarve Kogudus Organist- 
muusikatöö 
korraldaja 

+ 
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5.7. JUHTIMISORGANID JA TÖÖTEGIJAD 
Arengueesmärgid 

• Kogudusel on õpetaja. 
• Koguduse õpetajal on õpetaja abiline (diakon või isiklik adjunkt). 
• Kogudusel on sekretär. 
• Kogudusel on organist, koorijuht, koristaja, majahoidja. 
• Koguduse struktuur, tööjaotus, rollid ja vastutusvaldkonnad on selged ja kõigile 

arusaadavad.  
• Töötajad on orienteeritud tulemusele ja vastutavad oma tegevusvaldkonna eest. 
• Vabatahtlikud töötajad on vaimulikult kasvanud. 
• Vabatahtlike, pühendunud kirikuteenijate  arv on kasvanud. 
• Koguduses töötavad asjatundlikud, kompetentsed ja innovaatilised inimesed. 
• Töötegijad osalevad eriala koolitustel ja jagavad õpitut. 
 
 

 
 
Tegevuskava 

Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Leida vabatahtlik 
noorte-ja lastetöö 
koordineerija 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  

Ametijuhendite ja 
töökirjelduste 
korrastamine 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  

Vabatahtlikele koolituste 
korraldamine 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  

Aktiivse 
koostöövalmiduse 
suurendamine  

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  

Kirikuvanemate arvu 
suurendamine 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja,  
juhatus,  
koguduse 
 liikmed 

 
+ 
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5.9.5.8. AVALIKKUSSUHTED 
Arengueesmärgid 
• Kogudus on omavalitsustele ja kodanikeühendustele aktiivne ja arvestatav 

partner. 
• Koguduseliikmed ja töötegijad  on informeeritud koguduse elust ja tegevusest. 
• Koguduse liikmed osalevad aktiivselt suhete sõlmimisel ja hoidmisel. 
• Koguduse veebilehekülg on aktuaalne. 
• Koguduse tegevuse kohta avaldatakse regulaarselt infot ajalehes Eesti Kirik  jt. 

Meediaväljaannetes. 
• Üldsust teavitatakse aktiivselt koguduses toimuva kohta kirjanduse, raadio, 

ajakirjanduse ja meedia kaudu. 
• Ilmub perioodiline väljaanne kiriku ja koguduse tegevuse  ja ajaloolise pärimuse 

kohta. 
• Valmivad oma sümboolikaga esemed. 
 

Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Kuulutuste stendid kiriku 
ümbruses hoida korras 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus + 

Koguduse 
ajalehe/aastaraamatu 
regulaarne ilmumine 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja + 

   
 
 

 
5.10.  PARTNERLUS- JA VÄLISSUHTED 
Arengueesmärgid 
• Hoida ja säilitada olemasolevaid sõprussuhteid Kiiminki, Lünebrgi ja Toronto 

Peetri kogudustega. 
• Kujundada suhted sõpruskogudustega nii, et me oleksime võrdsed partnerid. 
• Arendada sõbralikku suhtlust  EELK Eesti kogudustega. 
• Edendada koostööd Tartu kogudustega (ühised jumalateenistused ja palvused). 
• Osaleda üldkiriklikel ja  praostkondlikel üritustel. 
 

 
Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Ühised jumalateenistused 
sõpruskogudustega 

Pidev Eelarve Kogudus Õpetaja + 

Leida vabatahtlikke, kes 
koordineerivad koguduse 
partnerlus-ja välissuhteid 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  
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5.10.MAJANDUS JA VARAD 
Arengueesmärgid 
• Kogudus on majanduslikult iseseisev ja jätkusuutlik. 
• Koguduse liikmete majanduslik vastutus oma koguduse toimetuleku eest 

suureneb. 
• Tulusid kasutatakse otstarbekalt koguduse missiooni täitmiseks. 
• Kogudusele kuuluv vara on hoitud ja korras ning seda kasutatakse 

heaperemehelikult. 
• Koguduse vara on inventeeritud ja inventariseeritud. 
• Vaimuliku, muusikatöötajate, noorsootöötajate ja kiriku töötegijate töö 

tasustatakse vääriliselt. 
• Kohalik omavalitsus teadvustab oma arengukavas, et Tartu Peetri kiriku ja 

koguduse hea käekäik on ka Tartu linna vaimse elu jätkusuutlikkuse kese. 
• Kohalik omavalitsus toetab iga-aastasest eelarvest koguduse tegevust. 
• Kirikule kuuluvad hooned on korras. 
• Kiriku katus on vahetatud ja tornikiivrid on renoveeritud. 
• Kiriku aknad on renoveeritud. 
• Kiriku torn on korrastatud ja avatud kiriku külastajatele vaateplatvormina. 
• Kiriku torni keldriruumid on välja ehitatud. 
• Kiriku fassaad on taastatud. 
• Organiseeritud on kirikuhoone pidev korrashoid ja jooksev remont. 
• Kirikupark on korrastatud. 
• Vaated kirikule on vabaks raiutud. 
• Koguduse leerimaja on taastatud.  
• Leerimajas on tegutsemas kristlik algkool. 
• Kogudusel on leerimajas välja ehitatud külaliste toad. 
• Kogudusel on õpetajamaja või pastoraat. 
• Kogudusel on kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid, neid uuendatakse 

ajakohaselt. 
• Ajaloolised ja kunstilised varad  ning arhiiv on korrastatud, inventariseeritud, 

restaureeritud ja hoiustatud. 
• Kalmistud saadakse tagasi kogudusele.  
• Roheline mõtteviis areneb koguduse liikmete seas. 
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Tegevuskava 
Tegevus Aeg Kulud Rahastamine Vastutaja 2012 
Jätkata kiriku tornide 
uuendamist ja 
väljaehitamist 
 

Pidev Annetused, 
fondid 

Annetused,  
fondid 

Juhatus + 

Ehitada välja hoone 
Peetri 33 (korralik 
peielaua pidamise koht, 
kristlik algkool, 
koguduse ruumid, 
leerituba, külalistetoad) 

Pidev Annetused, 
fondid 

Annetused,  
fondid 

Juhatus Alustatud 

Hoone Puiestee tn. 
müüa 

2011 Tulud 
eelarvesse 

Kogudus Juhatus Alustatud 

Kaardistada vallasvara, 
kunstiteosed 

Pidev Eelarve Kogudus Juhatus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


