
Valgamaa usuühenduste koostöövõrgustiku koosoleku protokoll 

07.04.2021 

Valgamaa usuühenduste koosolek toimus 31. 03.2021 kell 11.00 – 12.40.  

Osalejad:  

Margus Suvi EELK Valga Peetri-Luke kogudusest;  

Kati Tamm EKNK Valga kogudusest; 

Otto Aavik EEKBKL Valga Betaania baptistikogudusest; 

Peeter Lemats EEKBKL Puka vabakogudusest; 

Ülla Kimmel SA Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustiku 

koordinaator; 

Aet Arula-Piir SA Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant ja programmide spetsialist. 

Koosoleku päevakord:  

- Usuühenduste maakondliku võrgustiku loomise vajadusest. 

- Tutvumisring ja ülevaade senistest tegevustest. 

- Kas ja kuidas on usuühenduste tööd mõjutanud COVID-19 levikust tingitud eriolukord? 

- Ühise inforuumi loomine usuühenduste edasiseks sujuvaks suhtlemiseks. 

- Millised partnerid on vajalikud, et maakondlik võrgustik saaks toimida? 

Konsensuslikud otsused: 

1. Luua valgamaa.ee lehele Valgamaa Omavalitsuste Liidu jaotusse alamleht, mis sisaldab 

infot võrgustiku kohta (eesmärk, liikmed, liitumisvõimalused). 

2. Luua ühine infolist aadressiga usuyhendused@valgamaa.ee, mille abil saab kergesti 

vahetada omavahelist infot.  

3. Koostada ja avaldada pressiteade võrgustiku töö käivitamisest.  

4. Võtta personaalselt ühendust usuühendustega selgitamaks välja nende võimalikku soovi 

võrgustikku kuuluda (Laatre, Sangaste, Hargla, Otepää, Helme, Tõrva piirkondadest) 

4. Järgmine kohtumine toimub 13. 04.2021 kell 13.00 Zoom keskkonnas, kaasata esmaseid 

partnerorganisatsioone.   

Koosoleku arutelu käik:  

Ülla: Usuühendused kui turvalisuse ja tervise valdkonna olulised, kuid seni vähe kaasatud 

koostööpartnerid. Oluline saada usuühendustelt sisend maakonna heaolu profiili ja 

arengukavadesse. Soov saada sisend, mida ühendused ootavad võrgustikult. Rahvatervise 

aktuaalsed teemad: vaimne tervis, toitumine, liikumine. Siseturvalisuse aktuaalsed teemad: 

kriisimeede – kuidas kriisis hakkama saada. Tulemas on kogukondliku turvalisuse 

rahastusmeede, mis võimaldab ka investeeringuid. 

Aet: Maakonnas tegutsevad võrgustikud, mis töötavad ideaalilähedaselt oma eesmärgi 

täitumise nimel, samas on ka võrgustikke, mis käivad koos „linnukese“ saamise nimel. Hea 

võrgustik töötab hästi, kui selleks koostööks on soov ja vajadus. 2018 selgus võimalik vajadus 
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usuühendusi koondava võrgustiku loomiseks. Praegu oodatakse sisendit ühendustelt, kas ka 

nemad näevad sellise võrgustiku käivitamiseks vajadust ja millised saavad olema 

tegevussuunad. 

Kati: Nelipühi Valga kirik tegeleb lastega, noortega, sotsiaaltööga, materiaalse abi jagamine 

koguduse liikmeile ja Valga Aktiviseerimiskeskuse toetamine toiduabiga, personaalne 

inimeste nõustamine. Jumalateenistused toimuvad veebiülekannetena. Valgas ühe traagiliselt 

lõppenud elukäiguga naise juhtumil põhinevalt – inimesed kardavad kirikut ja seepärast peaks 

neid julgustama pöörduma kui on hingehädad.  

Ülla: kriisiajal personaalse nõustamise vajadus suurenenud, sest hirmu ja muret on palju. 

Peeter: oikumeenilise võrgustiku mõte on väga hea. Eesti Kirikute Nõukogu on hea näide, 

Eesti edulugu ja eeskuju ka mujal maailmas samas valdkonnas toimetajatele. Seni on 

toimunud koostööna „Kirikute öö“ ja selle raames ka pisikesed palverännakud kirikute vahel. 

Varasemalt on Pukas toiminud lastelaagrid. Praegu toimub koostöö hooldekodudega – kliente 

tuuakse jumalateenistustele. Toimib ka personaalne suhtlus, millest ilmneb, et õhus on kartust, 

pingeid, stressi hirme, tihti aitab ka telefoni teel toimuv palvus. Selline teenimisvorm aitab 

pisut leevendada sisemist ängi. Kiitus Valga Toidupangale, kellega toimub koostöö 

toidupakkide jagamise näol abivajajaile. 

Otto: on hea meel, et riik on pöördunud kirikute poole kui on vaja abi inimeste vaimse tervise 

toetamisel. Kuidas siis veel kui mitte kiriku poole pöörduda nende teemadega. Ka Kati 

mainis, et kirikute vastu peaks olema usaldus ja see saab tekkida ja suureneda vaid siis kui ka 

riigi poolsel toel seda suurendada. Oluline on koos tegutsemine, mitte üksteise mahategemine 

ja see aitab usaldust suurendada. Kogudus pakub nii oma kaupluse tegevuse kaudu ka 

koostöös Valga Vallavalitsusega materiaalset tuge. Kogudus tegeleb  ka vaimse toe 

pakkumisega. Senine koostöö (turvalisuse nõukogu, mille liige Otto oli) on ära vajunud 

erinevatel põhjustel. Seega tuleb tegutseda eesmärki silmas pidades, muidu pole kooskäimisel 

mõtet. 

Ülla: ressursside raiskamisel pole mõtet. Kui on tahe ja usk ühise asja ajamisse, siis on 

võimalik leida vajadusel ka rahalisi vahendeid, et tegutsemisele kaasa aidata. 

Margus: meie peamine sotsiaalvaldkonna tegevus on supiköögi pidamine pastoraadis. 

Remonditakse pastoraadi hoonet – keskkütte-  ja elektritööd. Supiköögis kahjuks praeguses 

eriolukorras suhtlust ei toimu, jagatakse suppi, olukord kindlasti muutub kriisimeetmete 

leevenedes. Vanemaid koguduse liikmeid helistan läbi, vajadusel annan teada valla sotsiaaltöö 

teenistusele kui märkan vajadust tugiisiku teenuseks vmt. Kiriku liikmetel on ka tung ligimese 

armastuseks suurem kui vaid käsu peale tegemine. Varasemalt on Betaania ja Nelipühi 

kogudusega jõulude ajal koostöö, mille raames jõululõuna toimetati neile, kellel oli selle 

järele vajadus. Selleks saadi osalt kontakte ka vallalt. Seega telefonikõned on praegu oluline 

hingehoidlik tegevus. Olen teinud ka kodukülastusi, kuid ka siin seavad piirangud takistusi. 

Võrgustiku töös on oluline jagada kontakte, et tähelepanuta ei jääks need, kellel selline 

vajadus on. Veebiülekandeid ei ole läbi viinud. Olulise koostöökohana tuleb ära märkida 



Nelipühi kogudusest Kristi Lee tegutsemist Valga Haigla hingehoidjana, kes teeb väga head 

tööd ja pakub vaimutuge haiglasse sattunuile.  

Kati: Kristi on olnud abiks nii haiglas viibijaile kui lähedastele, keda ei lubata haiglasse 

külastuskäigule. 

Margus: Valga valla lehes on avaldatud koguduste kontakte, olen palunud venekeelse kirjutise 

avaldada seal õigeusu kogudusel. Seega peaks kaasama koostöösse kõiki, et ka venekeelsed 

elanikud saaksid infot. 

Ülla: Valgamaa Omavalitsuste Liidul on ühe sotsiaalvaldkonna projekti raames plaan teha 

uuring, milliseid meediakanaleid inimesed kasutavad, et parandada 

kommunikatsioonivõimalusi ja jõuda inimesteni. Võib olla on paberlehes info avaldamine 

ainus võimalus teatud sihtrühmani jõudmiseks.   

Kokkuvõtvalt seni koosolekul arutletust märksõnadena: töö vabatahtlikega , oluline on 

kogukondade võimestamine, riskirühmad, noored, lapsed, abivajadustega pered, tähelepanu 

all abivajajatest teavitamine. Eeltoodu klapib heaoluprofiiliga ja usuühendused teevad väga 

palju seal väljatoodud olukorra parandamiseks. Kui koos kokku leppida, mida ühiselt teha, 

siis see ongi juba oluline samm. Lisaks oleks osalejaid rohkem kui kokkusaamist teha vene 

keeles. 

Aet: Kas avaldada võrgustiku loomise kohta pressiteade? Kas teha maakonna veebilehele 

võrgustiku alamleht? Kas teha infolist? Kas ja kuidas kaasata neid ühendusi, kelle esindajad 

esmakohtumisel ei osale? 

 

Margus: Valgas on Otto oluline lüli vene koguduse kaasamisel. Venekeelsed kogudused on 

siiski teises kultuuriruumis – tegijad vs olijad, tegutsemispõhimõtete erinevused. Vene 

keelsete koguduste kaasamine on kindlasti ajamahukas ja tekib kommunikatsiooniküsimus. 

Kindlasti tuleb kaasa katoliku kiriku preester ja mõned kogudused veel. Seni on Valgas olnud 

aastas kahel korral kokkusaamisi – aasta alguses palveõhtu ja suvine kirikute öö. Seob kultuur 

– valla kultuurispetsialist korraldab seitsme kiriku kontserte vallas, ka see on aidanud 

kokkupuutepunkte leida. Senine on eelkõige linna-  ja vallapõhine kultuuritegevus.  

Kati: Valga linnas on jah väike ühenduste võrgustik tegutsemas. Vahelduva eduga on olnud 

kokkusaamisi ja ühistegevusi. 

Peeter: täna pole siin Tõrva ja Otepää esindusi, kuid nad on väga aktiivsed. Valdo Maamägi 

eestvedamisel toimuvad Tõrvas veebis jumalateenistused, tegutseb nö kirikupood, mille 

kaudu aidatakse inimesi. Otepääl Tõnu Paju poolt eestveetav kogudus. Kindlasti on ka need 

kogudused huvitatud võrgustikuga liitumiseks. Koguduste liiduna tegutsevad baptistid ka 

laiemalt lõunaregioonis, aga nii laiaks pole antud võrgustikku vist mõtet ajada. 

Aet: võrgustikuga peab olema kerge liituda ja siit lahkuda, sundust siin ei ole. Personaalne 

pöördumine. Saab koostada pressiteade võrgustiku loomisest. Avalik info valgamaa.ee lehe 

alamlehele, maamärgiks, et võrgustik hakkab tegutsema. Usuühenduste võrgustik on 

iseseisev, ei kuulu turvalisuse nõukogu alla, võib aga olla partneriks. 



Margus: oluline on infot esitada, sest inimesed on isoleeritud ja Valgas on killustunud 

kogukondi. 

Ülla: turvalisuse nõukogu on olemas, kuid tegevused eriolukorra tõttu piiratud, tegeletakse 

pigem kohaliku tasandi kriisireguleerimisega. 

Otto: oluline, et võrgustik ei oleks õhinapõhine, eelmise koosseisuga nõukogu tegevused 

vajusid ära. Oluline, et ei valguks oma tegevustega liiga laiali. Vene kogukonna kaasamine 

keeruline ja võib võtta aastaid. Pigem kaasata vähesemad kogudused ja tegevused käivitada, 

konkretiseerida eesmärgid, mida tahame teha, mis on meie piirid ja võimed. Vastasel juhul 

võivad tegevused sumbuda. Pigem alustada väiksema seltskonnaga. 

Ülla: jätkame tuumikuga. Keegi peab olema ka vedaja. Inimesed väsivad ja läbipõlemine on 

suureks ohuks. 

Margus: varasemalt toimus igakuine Eesti pastorite kokkusaamine Valgas. Varasemalt, see 

hoidis ühises infoväljas, kuid enam see ei toimi. Maakondlik võrgustik on ideaal, kuid 

kergesti see ei tule, maakoguduste mehed on hõivatumad. Kui nad näevad vajadust, siis nad 

ühinevad. Arvo (Lasting) Tõrvast on väga aktiivne. 

Ülla: üks võrgustiku eesmärke on ühises infoväljas olemine. 

Margus:  võrgustiku toimimise üheks aluseks on kristlik osadus seda ei pea ümber seletama, 

vaid kinnitama. Veel vaja eesmärke täpsemalt seada. 

Aet: kes võiks olla vajalikud partnerid, kellelt saaks abi, info, raha? 

Otto: kultuurimajad, sh. vallavalitsus – aegajalt vajalik näituste/filmivaatamiste mõttes.  

 

Margus: kohalikud omavalitsused ja arenguagentuur kui puhver, kes aitaks pöörduda ja 

vahendada infot. Siis on arusaadavus ja ehk kaalukus. 

 

Otto: võimalusel oleks hea meelega valmis ühisprojektide kirjutamisel – ühisprojektid 

kaalukamad. 

 

Peeter:  KOV sotsiaalosakond – inimeste tegelike vajaduste info ja võimalik kiriku abi, samuti 

noorsootööspetsialistidega, toidupank. Pukas oli varasemalt koguduse kauplus, selle 

taaskäivitamiseks oleks vaja ruume, ideaalis tasuta rendipind, koostöökoht KOViga.  

Kati: lastekaitse, info sellistest peredest, kelledel oleks vajalik abi. Kuidas toetada peresid, kes 

pole otseselt nö abivajadustega perede nimekirjas, kuid kus oleks tuge vaja, st. otseselt mitte 

raskustes pere vaid piiripealses olukorras. Kuidas selliseid abivajajaid leida? Usaldusväärne 

partner, kellega saab infot vahetada. 

Ülla: ootate infot nende kohta, keda oleks vaja toetada. 

Margus: ettepanek inforingiks omavalitsuste süsteemist, siis on teada täpsemalt, kuidas mingi 

info liigub.  



Ülla: saame teha zoom inforingi KOVi kohta.  

Aet: kaasata piirkonnapolitseinikke, kes näevad lapsi, kes hakkavad käitumisega silma jääma. 

 

Ülla: kaasata ka Päästeamet, kes kodukülastuste tõttu omab infot abivajavate inimeste kohta. 

Margus: olen suhelnud koolipsühholoogidega. Võiks rääkida teemadel, millal teismeliste 

puhul hakkavad asjad halvaks minema, psühholoogi kaasamine, et tunda ära riskikäitumise 

poole liikumine, edasi sealt ka reaalsed tegevused riskilastele – laagrid jmt. Seega võrgustikul 

ülesanne ka enese harimine. Koolituskanal õppimaks tundma maailma enda ümber. Avatud 

ühiskonna teemad sisse tuua, et julgeksime näha maailma enda ümber sellisena nagu ta on. 

Ülla: üks murekoht meie piirkonnas oleks ka sõltuvuste teema. 

Aet:  Info rahastusvõimalustest ja 16. aprilli infopäevast saadame hiljem, kuidas taotleda 

rahastust oma ideedele kohaliku omaalgatuse programmist, kus usuühendused on 

abikõlbulikud taotlejad. 

Ülla: maakondlik heaolutaotlusvoor kuulutatakse välja aprilli lõpus/mai alguses, rahastust 

antakse pehmetele tegevustele maksimaalselt 2000 eurot ühele taotlusele. Prioriteet lapsed, 

noored ja pered. Oluline, et oleks tegu jätkusuutlike tegevustega. Turvalisuse taotlusvoor, mis 

võimaldab turvatunde tõstmist toimub sügishooajal ja sellest võimalik teha ka investeeringuid.  

Järgnes ühenduste uuenenud kontaktide vahetus. 

 

Koosoleku juhataja:        Protokollija: 

Ülla Kimmel         Aet Arula-Piir 

 

 


