
 1 

KIRIKUKAJA 
26. aprill - 3. mai 2013 

 
 
 
EESTI UUDISED 

 
Kindlat usku tunnistab 29% elanikkonnast 
29.04.2013 ERR 

 
Kõigist vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest tunnistab mingit usku 320 000 inimest 
ehk 29%, selgus rahvaloenduse andmetest. 
 
Eelmise, 2000. aasta loendusega võrreldes pole see osakaal muutunud, märkis 
statistikaamet ERR-i vahendusel. 
 
54% elanikkonnast ei pea omaks ühtegi usku. Võrreldes eelmise loendusega oli 
rohkem ka neid, kes ei soovinud usuküsimustele vastata, moodustades kokku 14%. 
 
Levinuim on õigeusk, mida tunnistas 16%, ja luteri usk, mida tunnistas 10%. 
 
Eestlastest tunnistas kindlat usku vaid 19% ja mitte-eestlastest 50%. 
 
Eesti linnalistes asulates elab kolm korda rohkem usklikke kui maa-asulates, see on 
seotud eelkõige elanikkonna rahvuskoosseisuga. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278107 
 
 

Eesti elanikud on hakanud taganema luterlusest  
29.04.2013 ERR 
 
Eesti elanikud on hakanud taganema luterlusest, selgub rahvastikuloenduse käigus 
kogutud andmetest.  
 

Luteri usk on olnud eestlastele põhiline usk, ent 2011. aasta andmetel on eestlaste 
osas suurenenud nende inimeste osakaal, kes ei pea omaks ühtegi usku, kui riigis 
keskmiselt on see 54%, siis eestlaste hulgas 65%, vahendas ERR. 
 
Usuleigus ei ole süvenenud muude rahvuste hulgas. See on jäänud enam-vähem 
samale tasemele kui 2000. aastal, kuid vähemusrahvuste hulgas on suurenenud 
nende inimeste osakaal, kes peavad omaks mõnda usku. Venelaste puhul võib välja 
tuua 50% ja muude rahvuste puhul üle 52%. 
 
Kristlike usuliste ühenduste kõrval on tegutsemas uusimaid välismaalt saabunud 
usuliikumisi või usurühmi. Neid oli loenduse andmetel kokku üle 90. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278122 
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EELK: rahvaloenduse tulemus annab religioonist moonutatud pildi  
29.04.2013 ERR 
 
 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kantsler Urmas Viilma ütles ERR-i 
uudisteportaalile, et rahvaloendusel esitatud küsimustele antavatest vastustest ei saa 
teha Eesti tegeliku usulise maastiku kohta üldistavaid järeldusi, kuna vastamine 
usuküsimustele oli vabatahtlik. 
 
Viilma sõnul pole teada, kas vastamata jätnute arv oli 10 000 või 100 000. „Kui 
inimene küsimusele ei vastanud, ei tähendanud see, et ta ei usu või ta kirikusse ei 
kuulu,“ lisas kantsler.  Tema arvates on ka see kummaline, et alla 15-aastaste laste 
puhul polnud võimalik määratleda nende usutunnistust, kuigi laps võib olla ristitud ja 
kuuluda kirikusse.  
 
"Minu hinnangul pisendab ja marginaliseerib rahvaloenduse metoodika usulist 
kuuluvust puudutavates küsimustes kunstlikult tegelikku pilti Eesti elanikkonna 
suhtumisest nimetatud küsimustesse. Pole siis ime, et meid peetakse Euroopa 
sekulaarseimaks riigiks," ütles Viilma. 
 
http://uudised.err.ee/index.php?06278150 
 
 

Eestis on esindatud 90 usuvoolu  
29.04.2013 Eesti elu 
 
2011. aasta rahvaloenduse andmetel on Eestis esindatud 90 erinevat usuvoolu, 11 
aastaga on lisandunud 16 väiksemat usuühendust. 
 
Võrreldes 2000. aasta loendusega on luterlaste liikmeskond vähenenud 43 724 
inimese võrra, õigeusklike on aga juurde tulnud 33 219. Üle tuhande liikme on 
kaotanud ka baptistid ja katoliiklased. Suurematest usuvooludest on oma liikmete 
arvu veidi kasvatanud jehoova tunnistajad (+115), vanausulised (+90) ning 
islamiusulised (+121). Suuremaks jõuks on tõusnud kristlikud vabakogudused, kuhu 
lisandus 11 aastaga 1966 liiget. 
 
Eestis esindatud usuvoolude ja nende esindatuse info siit: 
 
http://eestielu.delfi.ee/eesti/ida-virumaa/narva/elu/vaata-millised-90-usuvoolu-on-eestis-
esindatud.d?id=66047464 
 
 

Avatakse pidulikult Lasnamäe kiriku kellatorn 
30.04.2013 Delfi 
 
Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kiriku kellatorni pidulik avamine toimub pühapäeval, 
5. mail kell 14, kui on ühtlasi käimas õigeusklike ületõusmispühad. 
 
Tseremoonial esineb tervituskõnega Tallinna linnapea Edgar Savisaar, 
ülestõusmispühade jumalateenistuse viib läbi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit 
Kornelius. 
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Kellatorni kellad valati Saksamaal ning need seati üles tootjatehase spetsialistide 
juhtimisel. Kelladest suurim kaalub 650 kilogrammi ning väikseim 41 kilogrammi, 
kirjutas Delfi. 
 
Septembris, kui Lasnamäe õigeusukirik lõplikult valmis saab, täitub 10 aastat kiriku 
ehituse alustamisest. 
 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/puhapaeval-avatakse-pidulikult-lasnamae-kiriku-
kellatorn.d?id=66054476 
 

 
Eestist on saamas õigeusklik maa 
02.05.2013 Maaleht 
 
Luterlus on kaotanud oma juhtiva koha Eestis esindatud usutunnistuste seas ning 
loovutanud selle õigeusule. Eestlaste seas on luterlased siiski veel ülekaalus. 
 
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna peapiiskopkonna Angerja Issanda 
Taevaminemise koguduse ülempreester Mattias Palli ütles Maalehele, et kiriku 
liikmeskond on tõesti kasvuteel.  
 
Palli arvates on inimeste vaimsed otsingud jõudnud tänapäeva väga muutuvas ja 
katkendlikus maailmas selleni, et otsitakse tugevamat tava, midagi, mis on 
ajaproovile vastu pidanud. „Samuti otsitakse usust üha enam müsteeriume, riitusi ja 
sakramente, mis võib inimesed ühelt poolt viia new age´i usundite juurde, teisalt aga 
ka kristluse vastavate vormide juurde,“ lisas ülempreester. 
 
2011. aasta rahvaloenduse andmetel on luterlasi 10% elanikkonnast, õigeusklike 
osakaal on tõusnud 16% tasemele. 
 
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestist-on-saamas-oigeusklik-maa.d?id=66058662 
 
 

Homoabielude vastane petitsioon kogus 35 000 allkirja 
03.05.2013 Postimees 
 
Vaenu õhutamise süüdistusest pääsenud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks on 
kogunud petitsioonile samasooliste paaride kooselu seadustamise vastu üle 35 000 
allkirja ehk ligi kolm korda rohkem, kui korraldajad lootsid. 
 
Sihtasutuse juhataja Varro Vooglaid ütles, et koos on rohkem kui 35 000 allkirja ning 
14. mail antakse need üle riigikogule, vahendas Postimees. 
 
Aprilli algul esitasid homoaktivistid kampaania «Kaitskem üheskoos perekonda!» 
eestvedajate suhtes kaebuse ja nõudsid ühiskondliku vaenu õhutamist keelava 
paragrahvi alusel kriminaalmenetluse algatamist. 
 
Politsei otsustas koosseisu puudumise tõttu nende suhtes menetlust mitte alustada. 
 
http://www.postimees.ee/1222938/homoabielude-vastane-petitsioon-kogus-35-000-allkirja 
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Usklikud käisid baarikülastajaid kirstuga hoiatamas  
03.05.2013 Saarte Hääl 

 
Volbriööl kella ühest kaheni võis Kuressaare kesklinnas näha tavapäratut vaatepilti – 
kuus meest liikus kirstu kandes vaikides läbi kesklinna, kõndides baariustest mööda. 
 
“Aastaid on massimeedias arutatud Kuressaare kesklinna baaride varahommikuni 
lahtiolekut ja sellest alguse saanud probleeme,” ütles Saarte Häälele Viktor Martel 
Valjala Rahu kogudusest. 
 
Viktor Martel otsustas koos Valjala ja Kuressaare Rahu vabakogudusega ning õdede 
ja vendadega teistest kogudustest politseile ja linnavalitsusele ebatavalisel viisil 
omapoolset toetust avaldada. 
 
http://www.saartehaal.ee/2013/05/03/usklikud-kaisid-kirstuga-baarikulastajaid-hoiatamas/ 
 
 
 
 

VÄLISUUDISED 
 
Kirikud valmistuvad Euroopa Kirikute Konverentsi reformi-täiskoguks 
03.05.2013 Kirik & Teoloogia 
 
24.-25. aprillil 2013 toimus Viinis Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) täiskogu 
eelkonverents. Konverentsi organiseerijaks oli Evangeelsete Kirikute Osadus 
Euroopas (EKOE), kirjutas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
EKK protestantlikest liikmeskirikutest kogunesid ca 40 delegaati, kirikuesindajat ja 
eksperti, et vahetada informatsiooni ning arutada täiskogul otsustamisele tulevaid 
EKK tulevikku puudutavaid võtmeküsimusi. Nendeks on EKK uus struktuur, EKK 
eesmärk ja ülesanne ning töövaldkonnad. 
 
Eesti luterliku kiriku delegaadina osales konverentsil EKK keskkomitee liige praost 
Peeter Kaldur. 
 
Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) täiskogu toimub 3.-8. juuli 2013 Budapestis. 
 
http://kjt.ee/2013/05/kirikud-valmistuvad-euroopa-kirikute-konverentsi-reformi-taiskoguks/ 
 
 

Hamburgis toimub Saksa Evangeelne Kirikupäev 
03.05.2013 Kirik & Teoloogia 
 
1.-5. maini võõrustab hansalinn Hamburg Saksa Evangeelset Kirikupäeva, mis 
toimub juba 34. korda ja mille teemaks on “Nii palju, kui sa vajad”. 
 
Kirikupäevade peasekretär Ellen Ueberschär leiab, et kirikupäeva moto sisaldab 
endas nii kohamääratlust kui ka juhiseid edasiminekuks. Nii sümboliseerib see moto 
kirikupäeva korraldajate ühiskonda suunatud põhitaotlust, kuidas seista nõrgemate 
eest ühiskonnas ja kuidas jõuda õiglase ning vastutustundliku majandus- ning 
ühiskonnakorralduseni.    



 5 

 
Kirikupäeval ühiskonnateemalistes diskussioonides osaleb arvukalt prominentseid 
ühiskonnategelasi nagu Saksamaa liidupresident Joachim Gauck, liidukantsler 
Angela Merkel, Saksamaa Evangeelse Kiriku reformatsiooni juubeli erisaadik Margit 
Kässmann jt. 
 
Kirikupäevale on lisaks üksikkülastajatele registreerunud 116 000 osalejat Saksamaa 
Evangeelse Kiriku liikmes- ja partnerkirikutest ning selle ettevalmistamisel osaleb 
5500 vabatahtlikku, vahendas portaal Kirik & Teoloogia. 
 
http://kjt.ee/2013/05/hamburgis-toimub-saksa-evangeelne-kirikupaev/ 
 
 
 
 
 

KALENDER 
 

EESTI RAADIO 
 
29.04 - 05.05 Hommikupalvused - JUSTINUS KIVILOO (EAÕK) 
05.05 kl 19.05 Kirikuelu. Saatejuht Meelis Süld. (Vikerraadio) 
 
Hommikupalvused on Vikerraadios eetris E-R kl 6.32 ja L-P kl 7.35 ning  
Klassikaraadios E-P kl 7.15 
 
 
EESTI TELEVISIOON 
 
05.05 kl 18.00 Ajalik ja ajatu. Sünd ja surm, surm ja sünd, 3/6. Religioossed 
traditsioonid aitavad surma mõtestada ning leina- ja matuserituaalid annavad 
inimesele kindlustunde. 
 
 
 


