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EESTI UUDISED 
 
EELK seisukoht kooseluseaduses: abielu on naise ja mehe vahel, 
notariaalseid lepinguid võib sõlmida igaüks 
21.04.2014 Eesti Päevaleht 
 
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik koos teiste Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega ei 
toeta riigikogusse esitatud kooseluseaduse eelnõud.  
 
EELK avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru selgitas kirikute seisukohta järgnevalt:  
„Kooseluseaduse eelnõu ei aita kaasa perekonna ja abielu väärtustamisele tänases 
Eesti ühiskonnas, kus abiellujate hulk on järjest vähenenud. Kooseluseadus muudab 
suure osa praegu kehtivast abieluseadusest dubleerivaks ning hägustab abielu 
mõistet. 
Abielu saab üksnes ja ainult olla mehe ja naise vahel ja see on ideaalne laste 
kasvatamiseks.  
 
Ka tänasel päeval on võimalik notariaalselt teha lepinguid inimeste vahel, millega 
võetakse vastutust ja kohustusi teise inimese ees. Kooseluseaduse eelnõu ei suuna 
ega õpeta inimest teise ees vastutustundlikult ja kohusetundlikult suhtuma.“  
 
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/eelk-seisukoht-kooseluseaduses-abielu-on-naise-ja-mehe-vahel-
notariaalseid-lepinguid-voib-solmida-igauks.d?id=68482721 
 
 

Uuring eestlaste religioossest enesemääratlusest 
22.04.2014 ERR 
 
Tartu ülikooli usuteaduskonnas valmis uuring, milles vaadeldi Eestis enim levinud 
individuaalseid religioosseid enesemääratlusi, vahendas ERR. 
 
Küsitluse koostaja, Tartu ülikooli religiooniuuringute vanemteadur Lea Altnurme sõnul 
määratles end 1100 küsitletuga läbiviidud uuringu põhjal kristlastena viiendik 
eestlastest ning pooled muust rahvusest inimestest. 
 
61 protsenti eestlastest nõustus väitega, et Eesti rahva õige usk on maausk, kuigi 
maausulisena määratles ennast ise vaid 4 protsenti eestlastest. 
 
55 protsenti eestlastest ja 77 protsenti muust rahvusest inimestest arvasid, et kristlik 
õpetus on moraalseks inimeseks kasvamise alus. Uue vaimsuse praktikaga nagu 
jooga, meditatsioon ja vabastav hingamine on viimase viie aasta jooksul tegelenud 
20 protsenti vastanutest. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/c7687134-8d50-492e-a102-cf86675994b9 
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Kuusalu pastoraadihoone hävis tulekahjus 
24.04.2014 ERR / Postimees 
 
24. aprilli õhtul puhkes tulekahju Harju maakonnas Kuusalus asuvas Püha 
Laurentsiuse kiriku pastoraadihoones. Tules oli muinsuskaitsealune hoone, mis hävis 
põlengus täielikult. 
 
Inimesi põlengu puhkedes hoones ei olnud. Üheskoos kohalike inimestega päästeti 
hoonest väärtuslikke raamatuid, dokumente ja maale ning kaitsti hävimise eest 
antiikklaverit. Hoone oli resursside puudumisel kindlustamata. 
 
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi sõnul soovib vald, et 300 aastat vana maja saaks 
uue katuse võimalikult kiiresti, kirjutas Postimees. 
 
Toetussummad palutakse üle kanda Kuusalu vallavalitsuse arveldusarvele SEB 
Pangas, EE931010002025535001, selgitusse lisada „Kuusalu pastoraadi taastamise 
toetuseks“. 
 
http://uudised.err.ee/v/eesti/59a29e06-ae83-4b0c-9706-44d3a4fa5e58 
 
http://www.postimees.ee/2773610/kuusalu-rahvas-on-kaks-aastat-tootanud-kirikuhoovis-toimuva-
lavastuse-nimel 
 
 

Eesti Kirikute Nõukogu väärtustab perekonda 
25.04.2014 EKN 
 
Eesti Kirikute Nõukogu arutas oma korralisel aprillikuu töökoosolekul mitmeid 
ühiskonda puudutavaid olulisi küsimusi. Ühe teemana käsitleti kooseluseaduse 
eelnõud. 
 
Lähtuvalt Eesti põhiseadusest ja kristlikust inimesekäsitlusest peab Eesti Kirikute 
Nõukogu ainuõigeks traditsioonilist peremudelit, abielu mehe ja naise vahel, mis 
kaitseb lapsi ning lähtub eeldusest, et laste kasvatamise eest vastutavad nii ema kui 
isa. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu leiab ja on varemgi kinnitanud, et kooselulist/vabaabielulist 
suhet on võimalik reguleerida võlaõigusseadusest lähtuvalt koostatud 
seltsingulepinguga, mis annab võimaluse tagada varalised suhted, vastastikused 
ülalpidamise kohustused ning lapse/laste ülalpidamise kohustuse.  
 
EKN on seisukohal, et  end homoseksuaalidena määratlenud inimeste 
alavääristamine pole aktsepteeritav. Samas taunib EKN ka mitteabielulise kooselu 
võimaliku õigusliku reguleerimise ja registreerimise kaudu ühiskonnas levi(tata)vat 
homoseksuaalsuse heakskiitmist ja propageerimist. 
 
Eesti Kirikute Nõukogu edastab täiendavalt oma seisukoha Kooseluseaduse eelnõu 
osas Riigikogu liikmetele. 
 
http://www.ekn.ee/uudis.php?id=138 
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VÄLISUUDISED 
 
Suurbritannias puhkes arutelu usu rolli üle ühiskonnas 
24.04.2014 The Telegraph 

 
Briti peaminister David Cameron väidab, et Suurbritannia on kristlik riik. Canterbury 
peapiiskop Justin Welby sõnul aga ei ole nende riik, kirikus käivate inimeste arvu 
vaadates, kristlik.  
 
Arutelu usu rolli üle tänapäeva Suurbritannias puhkes pärast seda, kui peaminister 
Cameron kirjutas artikli ajalehes Church Times, kus ta kutsus inimesi oma kristlikust 
usust häbenemata tunnistama. Sellele vastuseks kirjutasid kümned kirjanikud, 
teadlased ja tuntud ühiskonnategelased peaministrile avaliku kirja, kus teda 
süüdistatakse lõhede ja kahju külvamises, vahendas The Telegraph. 
 
Peapiiskop Welby sõnul on kristlus riigis siiski kujundanud kõike - alates kunstist ja 
muusikast kuni tervishoiu- ja koolisüsteemini. Welby väljendas heameelt peaministri 
väite ümber tekkinud arutelu ja ateistide protestikampaaniate üle, öeldes, et kristlus 
edeneb enam viha ja vastuseisu keskel kui mugavas ükskõiksuses. 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10784833/Archbishop-Britain-not-a-Christian-country-if-
judging-by-numbers-in-the-pews.html 
 
  
 
 
 
KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
21.04 - 27.04 Hommikupalvused - MIKK LEEDJÄRV (EELK) 

27.04 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld (Vikerraadio) 

28.04 - 04.05 Hommikupalvused - PAUL GILL (EEKBKL) 

 

Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
27.04 kl 18 Ajalik ja ajatu. Jumalaga ja ilma, 3. Jumalapilt. 
 
Mida tähistab sõna "Jumal" ja kuidas kujuneb inimese jumalapilt? Saates on 
religioonipedagoog Olga Schihalejev, religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja 
filosoof Jaan Kivistik. Autor ja saatejuht on Ain Riistan.  
 
 


