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EESTI UUDISED 
 
Philippe Jourdan kooseluseadusest: vajame kõige rohkem perekonna- ja 
abielusõbralikku ühiskonda 
07.06.2014 Delfi 
 
Kooseluseadusega seotud debatist võtab Delfi veebikeskkonnas sõna piiskop 
Philippe Jourdan, kelle arvates „ei anna kavandatav kooseluseadus õigust õnnele, 
õigust armastusele, ega õigust elada oma elu nagu tahetakse. See seadus annab 
õiguse riigile otsustada, millised peresidemed on avalikus elus olulised ja millised ei 
ole olulised.“ 
 
Jourdan toob rahva ägeda vastuseisu näitena esile Prantsusmaa, kus miljonid 
inimesed läksid tänavatele kavandatud seaduse vastu meelt avaldama. Ometi võeti 
seadus vastu. Horvaatlased aga hääletasid referendumil selle poolt, et riigi 
konstitutsioonis oleks kirjas, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. 
 
„Kui me vaatame meie kahanevat elanikkonda ja ülisuurt lõhenenud perekondade 
arvu ja ilma oma isata kasvavate laste hulka, kuidas siis mitte mõelda, et vajame 
kõige rohkem ühiskonda ja kultuuri, mis oleks rohkem perekonna- ja abielusõbralik,“ 
leiab Eesti apostellik administraator. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/philippe-jourdan-kooseluseadusest-vajame-koige-
rohkem-perekonna-ja-abielusobralikku-uhiskonda.d?id=68834065 
 

 
Metropoliit Stefanus:  me ei saa loomulikku perekonda asendada 
aseainega 
09.06.2014 Postimees 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus kutsub oma 
arvamuses Postimehes üles mitte puutuma seda dünaamilise tasakaalu seadust, mis 
põhineb nais- ja meessoo vastastikusel täiendamisel.  
 
Hetkel päevakorral oleva kooseluseaduse küsimuse taustal kaitseb metropoliit abielu 
kui mehe ja naise vahelist liitu, kus elu sünnitamiseks ühinevad mees ja naine. „Kui 
seaduseandja otsustab teha abielust põhiliselt õiguse ja tunnete objekti väljaspool 
igasugust loomulikku andi, hägustab ta perekonna mõistet ja suunab ka inimese 
tuleviku ettearvamatule kursile,“ kirjutab Stefanus. 
 
„Tahame või ei, on olemas perekonna loomulikud annid. Ärgem puutugem neid. Me 
ei saa loomulikku perekonda asendada aseainega. See juurutaks vaimset ja 
käitumuslikku segadust, mille all juba meie ühiskond küllalt kannatab,“ sõnab 
metropoliit. 
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Metropoliit Stefanuse täispikka arvamuslugu saab lugeda siit: 
 
http://arvamus.postimees.ee/2821844/metropoliit-stefanus-pere-ja-uhiskond 

 
 

Briti saatkond Tallinnas sõlmib samasooliste abielusid 
10.06.2014 ERR 
 
Suurbritannia saatkond Eestis pakub Briti kodanikele ja nende partneritele võimalust 
abielluda. Otsus jõustus 3. juunil 2014 ning lubab abielu sõlmida kahe Briti või ühe 
Briti ja tema mõne muu riigi kodanikust partneri vahel, kirjutas ERR. 
 
Abielu tunnustatakse seaduslikult esialgu vaid Inglismaal ja Walesis. Šotimaal on 
homoabielude jaoks eraldi seadus, mis ei ole veel jõustunud. Põhja-Iirimaa 
samasooliste abielusid ei luba. 
 
Briti saatkonna pressiesindaja sõnul pakutakse teenust nendes riikides, mille 
valitsused on kinnitanud, et ei ole sellele vastu ning andsid enda nõusoleku. 
 
Ühendkuningriigis jõustus samasooliste abielusid lubav seadus 2013. aastal. 
Esimesed abielud Inglismaal ja Walesis sõlmiti tänavu 29. märtsil. Eestis 
samasooliste abielusid ei tunnustata. 
 
http://uudised.err.ee/v/valismaa/d61ee8a7-3588-40c6-9af6-1c29c2c0a70e 
 
 

Kooseluseadus läheb 17. juunil esimesele lugemisele 
10.06.2014 ERR / Postimees 
 
Riigikogu õiguskomisjon otsustas 10. juunil saata kooseluseaduse eelnõu 17. juunil 
riigikokku esimesele lugemisele. 
 
Riigikogu pressiteenistuse teatel saatis komisjon eelnõu täiskogu ette 17. juuniks, 
kuid otsustas võtta eelnõu arutamiseks veel lisaaega ega langetanud seetõttu otsust, 
kas toetada esimese lugemise lõpetamist või teha ettepanek eelnõu tagasi lükata. 
Selle otsuse teeb komisjon oma 16. juuni istungil. 
 
Õiguskomisjonile on eelnõu kohta oma arvamuse esitanud juba üle 40 eraisiku ja 
organisatsiooni. Komisjoni esimees Neeme Suur kinnitas Postimehele, et soovijatele 
antakse võimalus ka eelnõu menetlemises osaleda. 
 
Kui eelnõu lugemine riigikogu istungil esimesel lugemisel lõpetatakse, siis saab 
sellele muudatusettepanekuid esitada kuni 12. septembrini. Kava kohaselt jõustub 
seadus 2015. aasta 1. jaanuaril. 
 
http://www.postimees.ee/2823256/kooseluseadus-jouab-riigikogu-ette-tuleval-nadalal 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/1b2e1f86-406e-40cd-bdd7-51cf063b05ab 
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Abortide arv on Eestis languses 
10.06.2014 ERR 
 
Abortide arv on aasta-aastalt vähenenud. 2013. aastal katkestati Eestis 7606 
rasedust, mis on 5402 abordi võrra vähem kui kümne aasta eest, kuid endiselt 
katkestavad kõige enam rasedusi 20ndates eluaastates naised, vahendas ERR. 
 
Kõige enam aborte tehakse Tallinnas ja Harjumaal. Positiivne on see, et abortide arv 
ühiskonnas näitab pea kõigis vanuses naiste hulgas langust. 
 
Viie aasta jooksul on poole võrra langenud noorima eagrupi ehk 10-17-aastaste 
hulgas katkestatud rasedused – 2013. aastal tehti selles vanuserühmas 223 aborti. 
 
Kõige enam katkestavad rasedusi aga kõige viljakamas eas naised ehk 20-29-
aastased naised. Kuigi ka selles eagrupis on abortide arv viimase viie aasta jooksul 
langenud 1456 võrra, katkestas möödunud aastal selles vanuserühmas 3281 naist. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/95adfab6-090c-46bd-866c-d58457208a51 
 
 

USA eestlased teevad ainsa eesti kiriku korda 
10.06.2014 Postimees 
 
Selle suve veedavad Chicagos elavad eestlased esimest ja ainsat Ameerika 
Ühendriikides olevat eesti kirikut renoveerides. 
 
USAs elavad eestlased kogusid 1907. aastal ehitatud kiriku renoveerimiseks üle 
2000 dollari ehk ligi 1500 eurot, kirjutas Postimees USA uudistekanali vahendusel. 
 
Projekti eestvedaja Bill Rebasele esitas abipalve üks kiriku asutajatest, kelle soov oli 
kirik säilitada kõikide eestlaste jaoks Ameerikas. Hoonet ei ole üle 30 aasta 
kasutatud, kuid nüüd loodetakse, et renoveeritud kirikust saab „aken Eesti 
kultuuriruumi.“ 
 
„See on vabaduse monument kõigile neile, kes langesid kommunismi ikke all teise 
maailmasõja ajal,“ ütles Bill Rebane. 
 
http://www.postimees.ee/2823118/usa-eestlased-teevad-ainsa-eesti-kiriku-korda 
 
 

EELK sinodid on peapiiskopi kandidaadid valinud 
13.06.2014 Kirik & Teoloogia / EELK 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kõigi kaheteistkümne praostkonna sinodid on ära 
valinud oma peapiiskopi kandidaadid. 
 
Kandidaate on viis: EELK kantsler ja Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma (valitud 
Ida-Harju ja Järva praostkonna sinodi poolt); EELK Usuteaduse Instituudi rektor ja 
Nõmme Rahu koguduse õpetaja dr Ove Sander (valitud Tallinna, Tartu, Viru, Võru ja 
Valga praostkonna sinodi poolt); Lääne praostkonna praost, konsistooriumi assessor 
ja Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja Tiit Salumäe (valitud Lääne ja 
Lääne-Harju praostkonna sinodi poolt); Viljandi Jaani koguduse õpetaja ja 
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Usuteaduse Instituudi õppejõud mag Marko Tiitus (valitud Viljandi praostkonna sinodi 
poolt) ja Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets (valitud Pärnu ja Saarte 
praostkonna sinodi poolt).  
 
Uus peapiiskop valitakse kirikukogus 26. novembril 2014. Kogusse kuuluvad kõigi 
praostkondade praostid ja sinodite saadikud. Iga praostkonna sinodil oli õigus seada 
üles üks peapiiskopi kandidaat. 
 
http://kjt.ee/2014/06/eelk-sinodid-on-peapiiskopi-kandidaadid-valinud/ 
 
http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis.php?id=706 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Ukraina õigeusklikud korraldavad ristikäigu riigis toimuva sõja ja Euro-
Soodoma vastu 
10.06.2014 Interfax / Meie Kirik 
 
Ukraina õigeusklikud korraldavad 22. juunil Kiievis ristikäigu, et avaldada vastuseisu 
nii sõjale Ida-Ukrainas kui riigi liitumisele Euroopa Liidu ehk Euro-Soodomaga. 
 
„Ristikäigus osalejad seisavad vastu sõjale Donbassis ja Ukraina integreerimisele 
rahva jaoks võõra ja vaenuliku lääne tsivilisatsiooniga,“ ütlesid korraldajad Interfaxile. 
 
Ristikäik toimub meenutamaks 73 aasta möödumist kõige kohutavama sõja algusest, 
mil läänemaailm astus vastu „Vene maailmale“. 
 
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=11324 
 
http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=4039&Itemid=1 
 
 

Brüsselis toimus Euroopa religioossete juhtide kõrgetasemeline 
kohtumine 
13.06.2014 Kirik ja Teoloogia 

 
Brüsselis toimus 10. juunil Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso kutsel 
religioossete juhtide kümnes kõrgetasemeline kohtumine. Kohtumisel osales 19 
religioosset juhti (kristlased, moslemid, juudid, hindud, sikhid ja mormoonid) Euroopa 
eri maadest, teiste hulgas ka Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) peapiiskop 
Kari Mäkinen. 
 
Kohtumise laiemaks teemaks oli Euroopa tulevik, eurovalimised, naabrussuhted ja 
majanduskriisi sotsiaalne mõju. Arutelu all oli ka kirikute ja usuliste ühenduste 
võimalused selle mõjutamiseks, kirjutas Kirik & Teoloogia. 
 
Osalejad olid üksmeelel, et neil tuleb olla valvsad ekstremistlike seisukohavõttude 
suhtes, mis on suunatud kas inimrühmade või Euroopa jaoks oluliste väärtuste vastu, 
ning võidelda otsustavalt igasuguse diskrimineerimise vastu. 
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Kohtumise konkreetse tulemusena tehti avaldus kristlasest sudaanlanna Meriam 
Yahya Ibrahimi toetuseks, kelle Sudaani kohus jumalateotamises ja abielurikkumises 
süüdistatuna surma mõistis. 
 
http://kjt.ee/2014/06/brusselis-toimus-euroopa-religioossete-juhtide-korgetasemeline-kohtumine/ 
 
 
 

 
 
 
 
KALENDER 
 
 

EESTI RAADIO 
 
09.06 - 15.06 Hommikupalvused - TOIVO PILLI (EEKBKL) 

15.06 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

16.06 - 22.06 Hommikupalvused - MARI VAHERMÄGI (EEKBKL) 

 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 


