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1. Sissejuhatus 
 

Käesolev halduskava on koostatud Central Baltic Interreg IVa programmi projekti “Sustainable 

management of historic rural churches in the Baltic Sea region” raames.  

 

Halduskavas käsitletakse Pöide kirikut ning sellega vahetult seotud kompleksi (kirikuaed, linnuse 

varemed, ordulinnuse kultuurkiht ja piirdemüürid), käsitlemist ei leia pastoraadikompleks. Kava 

koostamise eesmärgiks anda ülevaade kirikuhoones ja selle ümbruses paiknevatest kultuuri- ja 

loodusväärtustest ning teha ettepanekud kompleksi väärtustepõhiseks haldamiseks ja 

arendamiseks. Selleks selgitatakse välja kompleksi väärtusi nii positiivselt kui ka negatiivselt 

mõjutavad tegurid. Lisaks planeeritakse tegevused, mis on vajalikud väärtuste säilimiseks ning 

vajadusel kompromisside leidmiseks väärtuste kaitsmise ja hoone kasutamise vahel. 

 

1.1 Asukoht 
Pöide kirik asub Saare maakonnas Pöide vallas Pöide külas. Kirik, koos sinna juurde kuuluva 

ansambliga (kirikuaed, pastoraadi peahoone, linnuse varemed, ordulinnuse kultuurkiht, 

kõrvalhoone ja piirdemüürid) paikneb 40,61 ha suurusel EELK Pöide Maarja Kogudusele 

kuuluval Maarja kinnistul (katastritunnus 63401:001:0430). Pöide kirik on tunnistatud 

kultuurimälestiseks ja kantud ehitismälestisena kultuurimälestiste riiklikusse registrisse (reg. nr. 

21058). 

 

 

1. Saaremaa. Allikas: Maa-amet, Eesti Geoportaal.    2. Pöide vald. Allikas: Maa-amet, Eesti Geoportaal. 
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3. Saare maakond Pöide küla Maarja kinnistu. Allikas: Maa-amet, Eesti Geoportaal.  

 

Pöide kirik asub pika asustusajalooga piirkonnas. Kirikust linnulennult paari kilomeetri kaugusel 

läänesuunal asub muinasaegne piirkonnakeskus Pöide maalinn. Kirikust kagusuunal asub 

paarisaja meetri kaugusel lohukivi (kultusekivi). Lähikonnas asub ka keskajast pärinev Oti mõis 

ning uuseagsed Pöide ja Levala kalmistud. Kirikut ümbritsevad Pöide ja Levala külad on pika 

ajalooga miljööväärtuslikud asulad.  

 

4. Pöide kiriku lähiümbrus: 1. Pöide maalinn, 2. Oti mõis, 3. Pöide kalmistu, 4. Levala munakivitee,  

    5. Levala kalmistu. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register. 

 

1 

2 
3 

4 

5 
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1.2. Pöide kiriku ansambel 

Pöide kiriku ansamblisse kuuluvad: 

 Pöide kirik (reg. nr 21058; ehitismälestis). 

 Pöide linnuse varemed (reg. nr 21059; ehitismälestis). 

 Pöide ordulinnuse kultuurkiht (reg. nr 12643; arheoloogiamälestis). 

 Pöide pastoraadi peahoone (reg. nr 21060; ehitismälestis). 

 Pöide pastoraadi piirdemüürid (reg. nr 21061; ehitismälestis). 

 Pöide kirikuaed (reg. nr 4156; ajaloo-, arheoloogia- ja ehitismälestis). 

 Pöide pastoraadi park. 

 Pöide pastoraadi kaev. 

 Pöide pastoraadi kõrvalhoone. 

 Pöide pastoraadi kõrvalhoonete varemed. 

 

 
5. Pöide kiriku ansambel. Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register. 
  

Kirikus asuvad järgmised kunstimälestised: 

 Otto v Uexkülli ja Gerdruta v Tolli epitaaf pikihoones (reg. nr. 6261);  

 pikihoone võlvi vööndkaare konsool („talupojagrupp”) (reg. nr. 6262);  

 hauaplaadid kooriruumi põrandas (reg. nr. 6263 – 6266);  

 ristimiskivi (reg. nr. 6267); 

 Stackelbergi epitaaf kooriruumis (reg. nr. 6268); 

 trapetsiaalsete hauaplaatide katked kooriruumi põrandas (reg. nr. 27327-27334);  

 hauaplaat kooriruumis (reg. nr. 28548); 

 trapetsiaalne hauaplaat ekspositsioonis (reg. nr. 27335). 
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2. Kirjeldus ja väärtuste hinnang 

2.1 Pöide kiriku ehituslugu 

 

Kiriku ehitus- ja restaureerimislugu on väga põhjalikult käsitletud Juhan Kilumetsa 2007. aastal 

koostatud Pöide kiriku muinsuskaitse eritingimustes ning seetõttu olgu siinkohal toodud vaid 

kiriku ehitusloo peamised etapid. 

 

Pöide kirik on oma praegusel kujul välja kujunenud 13.-14. sajandil. Ehituslugu jaguneb kolme 

peamisesse etappi: 

 

 Nn. romaani kirik. Selle oli tänase kirikuga võrreldes mõnevõrra lühem, kuid sama lai 

hoone, mille maht moodustab tänase kiriku kahe keskmise võlviku seinte alaosa.  

Säilinud on kinnimüüritud lõunaportaal ja põhjaseina idapoolne aken ning ka fragmente 

põhjaportaalist ja teistest aknaavadest.   

17. Püstvuuk markeerib romaani kiriku   18. Kinnimüüritud lõunaportaal. Esiplaanil  

      ulatust lääne suunal.          kinnimüüritud akna fragment. 

 

 Nn. gooti kirik. Teise ehitusetapi käigus kõrgendati olemasoleva kiriku müüre, lisati 

koorivõlvik idasuunal ja läänevõlvik. Kirik võlviti. Sellega kujunes välja tänaseni 

säilinud kavatis ning sellest ajast pärinevad tänase kiriku olulisemad dekoorielemendid 

(raiddetailid, seina- ja võlvimaalingud jt.). 

 Käärkambri lisamine ja läänevõlviku kõrgendamine massiivseks läänetorniks. 
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2.2 Objekti kirjeldus 
 

Pöide kirik on ristkülikukujulise põhiplaaniga ida-lääne suunaline ehitis. See on suur ühelööviline 

kirik, kus nii koor, pikihoone kui ka torn asuvad ühtses, põhiplaaniliselt liigendamata kavatises. 

Kiriku mahu moodustavad neli ühesuurust võlvikut, millest kaks keskmist moodustavad 

pikihoone. Kooriruumi eraldab pikihoonest võidukaar ja tornialust võlvikut eraldab pikihoonest 

19. sajandist pärinev vahesein (vaheseinal asub daatumkivi aastaarvuga 1852). Käärkamber asub 

hoone kirdenurgas. Koori põhjaseinas asub müüritrepp, mis on pääsuks võlvipealsele ja torni.  

 

6. Pöide kiriku põhiplaan. Joonis: Tõnu Parmakson.  
 

Kirik asub Pöide ordulinnuse lõunaküljel, moodustades selle lõunatiiva. Veel 19. sajandil on 

linnuse kavatis olnud looduses jälgitav. Tänaseks on see enamasti kas lamutatud või mattunud. 

Linnuse kehandist on praegu jälgitav vahetult kirikuga piirnev ala, kus on säilinud kiriku kirde- ja 

loodenurga juures olevad lõigud ringmüürist ning 2000. aastal arheoloogiliste väljakaevamiste 

käigus avatud kiriku põhjaseinaga külgnev müüristik. 2000. aastal avatud linnuse müürid on 

konserveeritud ja kaetud varikatusega. Tänaseks on linnuse ala katnud puistu suures osas maha 

raiutud ning taastatud on vaade linnusele ja kiriku põhjaküljele.  

 
7. Pöide kirik, vaade põhjast. Esiplaanil ordulinnuse varemed. 

 

Kiriku lõunaküljel asub kirikuaed, mida eraldab pastoraadi kompleksist põhja-lõuna suunaliselt 

kulgev piirdeaed kiriku lääneküljel. Kiriku edelanurga lähistel on kiviaias säilinud kunagine 
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väravakoht.  Kirikuaed ehk kunagine Pöide kiriku juurde kuulunud kalmistu on tänasel päeval 

hooldamata võsastunud rohumaa, kus puuduvad visuaalsed viited kalmistu olemasolule. Kalmistu 

ulatus on täpsemalt teadmata.  

 

8. Pöide kirik, vaade edelast.            9. Pöide kirik, vaade kirdest. 

 

Kirik on ehitatud paekivist ja fassaad on olnud krohvitud. Saaremaale erandlikuna on mõningate 

ehitusdetailide puhul kasutatud tellist (nt. avade vormistamine, kilpkaared, vööndkaar jt). 

Fassaadil on rohkelt kiriku erinevatest ehitusetappidest pärinevaid raiddetaile (lavatooriumi renni 

ots, veesülitid jt.). Pöide kiriku väliseks dominandiks on massiivne läänetorn, mida 1940. aastani 

kattis kõrge telkkiiver (proportsioonis 1:1 torni kivikehandiga). 1960. aastatel kaeti torn madala 

konserveeriva katusega. Pikihoonet katab kõrge viilkatus, mis on taastatud keskaegse 

harjakõrguseni 1950. aastate lõpu restaureerimistööde käigus. Nii torni kui pikihoone 

räästatsoonis asub profileeritud karniis.  

 

10. Lavatooriumi renni ots koori lõunaseinas. 11. Veesüliti ja karniisi fragment koori 

lõunaseinas. 
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Kirikul on kaks portaali. Üks hoone lõuna- ja teine põhjaküljel. Peaportaaliks on tornialuse 

võlviku lõunaseinas asuv rohke raiddekooriga teravkaarne gooti portaal, milles asub 

diagonaallaudisega uks. See on ainus säilinud II maailmasõja eelne avatäide kirikus. Põhjaportaal 

asub pikihoone keskteljel. See on eelmisest väiksem, samas rikkalikuma raiddekooriga 

teravkaarne gooti portaal. Uks on hävinenud ja ava on kaetud ajutise kilbiga. 

 

12. Peaportaal kiriku lõunaküljel.  13. Põhjaportaal. 

 

Kiriku aknad on kujundatud gradatsioonis lihtsamalt keerukamale. Tornialuse võlviku aknad on 

kitsad teravkaarsed avad, millel puudub ehisraamistus. Avad on dolomiit- ja tellispiitadega. Ka 

pikihoone aknad on kitsad teravkaarsed avad, kuid neil avadel on ehisraamistus ning ava servad 

on vormistatud tellistega. Lisaks lansettakendele asub pikihoone lõunaseinas ka väike 

segmentkaarse pealdisega aknaava, milles on samuti säilinud ehisraamistus. Nii tornialuse 

võlviku kui ka pikihoone akende avatäited on hävinenud ning nad on kaetud kilpide või ühel 

juhul ka aknaga. Kooris on mitmeosalise jaotusega ehisraamistusega aknaavad. Need on 

restaureeritud 1990. aastatel ja 1999. a. varustatud Andrei Lobanovi vitraažidega.  

14. Aknaaava pikihoone lõunaseinas.   15. Koori lõunaaken            16. Koori idaaken. 
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Torni ülemistel korrustel on rida segment- ja ümarkaarseid avasid, millest mõned on kaetud 

luukidega, kuid mõningatel puudub avatäide. Müüritrepi lihtsad valgusavad on kaetud 

linnutõkkevõrkudega. 

Kiriku interjöör kannab endas II maailmasõja järgse rüüstamise jälgi. Ajaloolisest sisustusest on 

kirikus oma algsel asukohal säilinud keskaegne plokkaltar ja Saaremaa Muuseumis asuv 

kantslijalg. Lisaks on säilinud rida raiddetaile (sh. ristimiskivi kupa) ja hauatähiseid. Irddetailid 

asuvad kirikus tornialuse võlviku ekspositsioonis ning hauaplaadid ja nende fragmendid koori 

põrandas. Muu ajalooline või kaasaegne sisustus kirikus puudub. Teenistuste ja kontserdite ajal 

kasutatakse toole ja pinke. Orelit kirikus ei ole. Võidukaare lõunapoolsel küljel on põrandas 

klaasiga kaetult eksponeeritud arheoloogilistel kaevamistel leitud kiriku esimesest ehitusetapist 

pärinevad võidukaare tsooni jäänused.  

Kiriku siseviimistluse seisukorra saab üldistavalt jagada kaheks: kooriruum, kus aastatel 1994-

1995 toimusid restaureerimistööd ning pikihoone ja tornialune võlvik, mida ei ole restaureeritud. 

Kooriruumi seisukord erineb kontrastselt kiriku restaureerimata piirkondadest. 

Restaureerimistööde käigus uuriti ja avati kooris nii kesk- kui ka uusaegseid maalinguid. Avatud 

maalingud konserveeriti, tehti krohviparandused ja seinapind värviti. Kooriruumis leidub nii 

niiskus- kui sooldumiskahjustusi. Pikihoone ja tornialuse võlviku viimistlus on ulatuslike 

niiskuskahjustustega. Nii krohvi kui ka paljandunud kivipindadel vohab rohevetikas. Sisekrohvi 

on säilinud hinnanguliselt 60 % ulatuses, mis kõik ei ole suurte kahjustuste tõttu säilitatav. 

Vaatamata viimistluse halvale seisukorrale on pikihoones ja tornialuses võlvikus säilinud kiriku 

laiendamise perioodi (nn. gooti kirik) kuuluvad seina- ja võlvimaalingud (vt. aruanded: 1. Pöide 

kiriku fassaadi ja interjööri seisukorra uuringud. Uuringute aruanne I. Välis- ja siseviimistlus. 

Koostaja: Eva Mölder. Rändmeister OÜ, 2013. 2. Pöide kiriku fassaadi ja interjööri seisukorra 

uuringud. Uuringute aruanne II. Maalingute leiud. Koostajad: Anneli Randla, Hilkka Hiiop. 

Rändmeister OÜ, 2013.). 

2.3 Kompleksi väärtuste hinnang 
Selles alapeatükis vaadeldakse käsitletava kompleksi nii muinsuskaitselisest, 

keskkonnakaitselisest kui ka kogukondlikust väärtuste hindamise aspektist. Nende kolme 

kriteeriumi kõrval vajab eraldi väljatoomist kompleksi kõrge esteetiline väärtus.  

2.3.1 Muinsuskaitse 

Pöide kirik ja kirikuaed ning kiriku põhjaküljel asuvad ordulinnuse varemed moodustavad 

erakordse kompleksi, millel on suur kultuuri- ja ajalooline väärtus. Ansamblile lisab väärtust 

veelgi kirikust läänesuunal asuv pastoraadikompleks, millest on tänaseks säilinud pastoraadi 

peahoone, park, kaev,  piirdemüüride süsteem, abihoone ning abihoonete varemed.  

Halduskavas käsitletav kompleks on tervikuna suure kultuuriväärtusega ning selle muutmine või 

vaadeldavuse vähendamine ei ole lubatud. Siiski leidub ka selles ansamblis elemente, mille 
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eemaldamine või asendamine ei kahanda kiriku väärtust. Nendeks elementideks on: 

linnusevaremete varikatus, torni konserveeriv katus, torni betoonist vahelagi, avade ajutised kilp-

täited. Kiriku põhjaküljel asuvate linnusevaremete korrastamine ja varikatuse eemaldamine lisab 

kompleksile esteetilist väärtust. 

2.3.2 Keskkonnakaitse 

Keskkonnakaitselisi piiranguid Pöide kirikus ja selle ümbruskonnas ei ole. I ja II kategooria 

kaitstavaid liike antud piirkonnas teadaolevalt ei esine. 

2.3.3  Kohaliku kogukonna väärtushinnangud 

Selgitamaks Pöide kiriku kui olulise ajaloolise maamärgi tähtsust ja perspektiivi kogukonnas,  

korraldati 2013. aastal uuring “Pöide kirik ja selle tulevik”. Uuringu sihtgrupiks oli Pöide, 

Orissaare ja Laimjala valla, kui endise Pöide kihelkonna elanikud ning Pöidega kas ajalooliselt, 

kinnisvara või ettevõtluse kaudu seotud inimesed.  

Uuringu läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset meetodit, et kaasata maksimaalselt laialdast 

kogukonda.  Lisaks küsitleti personaalselt valla töötajaid, koguduse ja Pöide Maarja Kiriku 

Sihtasutuse liikmeid.  

Uuringule vastas 85 inimest, milline tulemus ületas prognoositut. Oodatust suurem vastuste arv ja 

põhjalikkus kinnitas, et Pöide kirik on kogukonnale väga oluline, kuigi suur osa kogukonnast 

kuulub 19. sajandi teisest poolest aktiivselt tegutseva õigeusu kiriku liikmeskonda. Kokkuvõttes 

võib öelda: 

 Pöide kirik on 91% vastanutest äärmiselt oluline, seda nii isiklikel kui ajaloolistel 

põhjustel; 

 Pöide kirikut nähakse eelkõige kui sakraalehitist, kus toimuvad regulaarsed 

jumalateenistused (iga pühapäev) ning mida kasutatakse lisaks kontserdipaigana ning 

kohaliku ajaloo talletamise ja edastamise kohana; 

 Pöide kirik kui turimismagnet omab suurt potentsiaali; 

 Pöide vald on olnud toetav – väga positiivseks nimetati Pöide Maarja Kiriku Sihtasutuse 

loomist. 

Vaata uuringut Lisa 1.  
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2.3.4  Pöide kiriku SWOT analüüs 

TUGEVUSED 

 Kogukonna huvi Pöide kirik elustada 

 Tegutsev Pöide Maarja kogudus +sihtasutus 

 Kiriku ja linnuse kompleks – kõrge/unikaalne 

ajaloo- ja kultuuriväärtus 

 Erakordselt suur kirikuhoone 

 Piirkonna värvikas ajalugu 

 Avalikkuse kõrge huvi 

 Hea akustika 

 Projektdokumentatsiooni olemasolu 

restaureerimistööde läbiviimiseks 

VÕIMALUSED 

 Kogukonna huvi Pöide kirik elustada 

 Elavneb kohalik elu 

 Erakordselt suur kirikuhoone 

 Koostöö kohalike ettevõtetega 

 Koostöö turismiettevõtetega 

 Koostöö teiste kirkutega 

 Koostöö naabervaldade elanikega 

 Avalikkuse kõrge huvi 

 Hea akustika 

NÕRKUSED 

 Kirikukompleksi  suurus - nõuab suuri 

investeeringuid – keeruline rahastamine 

 Kirikuhoone halb seisukord 

 Vähene inimeste arv nii koguduses kui ka 

kogukonnas 

 Objekte tutvustavate infotahvlite puudumine 

 Halb infrastruktuur  - tee,  parkla ja WC 

puudumine 

 Puudub prügikorraldus 

 Puudub võimalus erivajadustega inimestele 

ligipääsemiseks 

 Puudub oskusteave kirikuhoone 

majandamiseks/hooldamiseks 

 Puudub koostöö kogukonnaga 

 

OHUD 

 EELK Pöide Maarja kogudus on väike ja 

majanduslikult vähevõimekas 

 Kirikuhoone halb seisukord 

 Objekte tutvustavate infotahvlite puudumine 

 Halb infrastruktuur  

 Prügikorralduse puudumine  - reostuse oht 

 Vandalismioht 
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3. Hoolduskava 
 

Pöide kiriku juures tegemist vajavate tööde hulk ja iseloom ei vasta enamjaolt hooldustööde 

spetsiifikale. Tegemist on suuremahulisi restaureerimistöid vajava hoonega, mistõttu on 

hooldustööde kõrval välja toodud ka soovituslik restaureerimistööde järjekord ja selleks 

vajaminev dokumentatsioon. Selles kavas ei kajastu tornikiivri taastamine, kuna kiriku 

seisukorda arvestades on tegemist teisejärgulise probleemiga. Tornikiiver on kogukonnale oluline 

maamärk, kuid selle taastamine on väga suur investeering, millele saab mõelda alles kiriku 

esmajärguliste restaureerimistööde lõppedes. 

NB! Pöide kiriku juures vajaminevaid projekteerimis- ja restaureerimistöid võib teostada 

ainult Muinsuskaitseameti loal ja Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusloaga 

ettevõtja. Kõik restaureerimistööd peavad toimuma Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud 

projektdokumentatsiooni alusel. Hooldustööde puhul tuleb tööde kava kooskõlastada 

Muinsuskaitseameti kohaliku inspektoriga. 

3.1 Olemasolev restaureerimistööde dokumentatsioon  
Pöide kirikul on restaureerimistöödeks vajalik dokumentatsiooni suures osas olemas. 

Esmajärgulistest restaureerimistööde projektidest on puudu vaid kiriku ümbruse 

vertikaalplaneering, mis sisaldaks ka kiriku põhjaküljel asuva linnusekompleksi ja seda katva 

varikatuse problemaatika lahendamist. Lisaks puudub kirikul piksekaitsesüsteem, mis on esmalt 

vaja projekteerida. Olemasolev dokumentatsioon on järgmine: 

 Pöide kirik. muinsuskaitse eritingimused. Koostaja: Juhan Kilumets. Rändmeister OÜ, 

2007. 

 Pöide kirik. Raidkiviakende restaureerimise ja avatäidete põhiprojekt. Koostaja: Illar 

Kannelmäe. Rändmeister OÜ, 2008. 

 Pöide kiriku fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt. Koostaja: Elo Sova. 

Rändmeister OÜ, 2013. 

 Pöide kiriku fassaadi ja interjööri seisukorra uuringud. Uuringute aruanne I. Välis- ja 

siseviimistlus. Koostaja: Eva Mölder. Rändmeister OÜ, 2013. 

 Pöide kiriku fassaadi ja interjööri seisukorra uuringud. Uuringute aruanne II. Maalingute 

leiud. Koostajad: Anneli Randla, Hilkka Hiiop. Rändmeister OÜ, 2013. 

 Pöide kiriku fassaadi ja interjööri seisukorra uuringud. Uuringute aruanne III. Raidkivid. 

Koostajad: Maria Klammer, Tiina Sakermaa. Rändmeister OÜ, 2013. 
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3.2 Restaureerimistööde järjekord 
Olemasolev restaureerimistööde dokumentatsioon võimaldab koheselt alustada kiriku 

restaureerimistöödega. Seda ka juhul, kui esmalt suudetakse rahastada vaid väikesemahulisi 

restaureerimisprojekte. 2008. aastal koostatud Pöide kiriku raidkiviakende restaureerimise 

põhiprojekti ning 2013. aastal koostatud Pöide kiriku fassaadi ja interjööri restaureerimise 

põhiprojekti on võimalik kasutada üksikute valitud tarindite ja detailide restaureerimistöödeks 

(nt. peaportaal koos uksega vmt.) ehk liikuda restaureerimistöödega edasi jao kaupa.  

2012. aastal alanud suuremahulised katuse restaureerimistööd on suur samm kiriku seisukorra 

stabiliseerimise suunas. Vettpidav katus võimaldab aastakümneid liigniiskuse all kannatanud 

konstruktsioonidel hakata kuivama. Siinjuures tuleb olla tähelepanelik kiriku interjööri 

viimistluse jälgimisel, kuna tugevate niiskuskahjustustega krohvi ja sellel olevate värvikihtide 

käitumine uutes tingimustes on teadmata. Suuremate probleemide tekkimisel tuleb võtta koheselt 

ühendust Muinsuskaitseametiga. On väga oluline, et olukorda jälgitakse pidevalt ning 

muudatustest teavitatakse aegsasti, mis võimaldab vajadusel avarii-restaureerimistööde 

teostamist. 

Restaureerimistööde jätkamisel on oluline, et esmalt leitakse lahendus sadevete eemale 

juhtimiseks kiriku ümbert ning takistatakse sadevete pääs konstruktsioonidesse. Soovitatav 

restaureerimistööde järjekord on järgmine: 

1. Piksekaitsesüsteem tuleb võimalikult kiiresti projekteerida ja paigaldada. 

2. Kiriku ümbruse vertikaalplaneerimine ja põhjaküljel asuva linnuse müüre katva ajutise 

katuse eemaldamine, linnuse keldriruumide täitmine ning müüride katmine sobivat 

metoodikat järgides. NB! Selleks on vajalik tellida eraldiseisev projekt. 

3. Kiriku fassaadi restaureerimine ja avatäidete taastamine. Välisseinte restaureerimine on 

prioriteetne, kuna praeguses olukorras satub tühjade vuukide ja purunenud müürikivide 

tõttu konstruktsiooni suurel hulgal sadevett.  

4. Interjööri restaureerimine. Interjööri restaureerimistööd saavad alata alles siis, kui on 

lõppenud sadevete tungimine konstruktsioonidesse ning müürid on saanud mõnda aega 

kuivada.  

3.3 Hooldustööde kava 
Kirikute hooldustööde planeerimise hõlbustamiseks on Muinsuskaitseamet 2007. aastal 

avaldanud Kirikute hooldusraamatu, mida kogudusetele jagatakse tasuta. Failina on see allalaetav 

ka Muinsuskitseameti kodulehelt trükiste rubriigist. Väljaande läbiv mõte on, et kogudustel on 

võimalik väga palju ära teha oma hoonete ja varade korrashoiuks ning sageli tagab väike 

igapäevane hool selle, et kulukaid ja keerulisi konserveerimis- ja restaureerimistöid ei ole vaja 

ette võtta. Samas õpetatakse ära tundma olukordi, kus on vaja otsida abi spetsialistilt. On väga 

oluline, et kiriku korralise ülevaatusega tegeletaks regulaatrselt kaks korda aastas ning kõik 

hooldustööd ja korralised ülevaatused saaksid ka dokumenteeritud. Iga-aastaste märkmete põhjal 
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saab hea ülevaate toimuvate muutuste iseloomust ja ulatusest. Ülevaatuse dokumenteerimise 

hõlbustamiseks on raamatu lisas toodud näidis hoone seisukorra ülevaatuse 

inventeerimislehtedest. Samas on antud hooldustööde kalender ja kogudusele kuuluva inventari 

registri näidisleht. 

3.3.1 Katused  

Käimas on pikihoone katuse restaureerimistööd. 1958. aastal paigaldatud sõrestiksüsteemis 

katusekandmik ja –kate on täielikult amortiseerunud ja kuuluvad väljavahetamisele. Uus 

katusekandmik on projekteeritud eelneva katuse projektdokumentatsioonist lähtuvalt. Lisatud on 

ruberoidiga kaetud aluslaudis ning katusekattematerjaliks on keraamiline munk-nunn katusekivi. 

Pikihoone katus saab 2014. aastal täielikult välja vahetatud. Hooldada vastavalt 

projektdokumentatsioonis toodud nõuetele.  

Torni kattev madal konserveeriv katus ehitati 1961. aastal ja plekk-katet uuendati 1990. aastatel. 

Torni katuse seisukord kiiret sekkumist ei vaja. Kiiremas korras tuleb planeerida torni 

katusekonstruktsiooni ja kattepleki ülevaatus ning vajadusel teostada remonttööd. Iga suurema 

tormi järel on oluline kontrollida katuseluugi kinnitusi ning vajadusel kinnitada luuk uuesti. (vt. 

ka Pöide kiriku fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt.) 

3.3.2 Võlvipealne ja torn 

Katuse restaureerimistööde käigus ehitatakse välja uued käiguteed ja katusealune valgustus. 

Räästasse paigutatakse linnutõkkevõrk. Vajalik on regulaarselt kontrollida linnutõkkevõrgu 

seisukorda, et välistada lindude pääs võlvipealsele. 

Vajalik on paigaldada torni ja pikihoone vaheline tuletõkke uks. (vt. Pöide kiriku fassaadi ja 

interjööri restaureerimise põhiprojekt.)  

Regulaarselt tuleb kontrollida torni ülemisele korrusele viiva trepi seisukorda.  

3.3.3 Fassaad 

Vajalik on fassaadi restaureerimine ja avatäidete taastamine vastavalt Pöide kiriku fassaadi ja 

interjööri restaureerimise põhiprojektile. 

3.3.4 Vundamendid ja sokkel 

Vundamendi seisukord on rahuldav. Vajalik on sokli restaureerimine vastavalt Pöide kiriku 

fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojektile. 

3.3.5 Interjöör 

Vajalik on interjööri viimistluse jälgimine, kuna alanud kuivamisprotsess võib põhjustada 

ettenägematuid muutusi. 

Vajalik on interjööri restaureerimine vastavalt Pöide kiriku fassaadi ja interjööri restaureerimise 

põhiprojektile. 
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3.3.6 Kiriku lähim ümbrus  

Vajalik on koostada vertikaalplaneerimise projekt, mis käsitleb ka kiriku põhjaküljel oleva 

linnuse varemete problemaatikat. See projekt tuleb kiiremas korras ellu viia. 

Vajalik on kiriku lähima ümbruse regulaarne niitmine ja hooldamine. 
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4. Kirikuompleksi kasutamine 

4.1 Kirikuhoone laiendatud kasutus 
Hooned vajavad pikaajaliseks säilimiseks kasutamist inimeste poolt. Tühjad hooned muutuvad 

varem või hiljem varemeteks, neid jäävad mäletama vaid mõned seinad ja kustuvad legendid. 

Hoone väärikuse tagab elu, mis hoones sees ja hoone ümbruses toimub. Toomas Pauli sõnade 

kohaselt “Eestimaa vanimad kirikuhooned ei ole ehitatud ainult jumalateenistuste pidamiseks, 

vaid neil on eri aegadel olnud erinevad lisafunktsioonid. Massiivsete müüridega kindluskirikute 

aknad on kõrged ja kitsad – need olid laskeavad. Kirik on olnud kogukonnakeskus, kus on peetud 

kirmaskeid ja rahvakalendri tähtpäevi. Sümboolses mõttes oli kirik kants ka nõukogude ajal - 

kiriku müüride varjus oli lubatud pidada jumalateenistusi.” Sirp 27.09.2013 

 

Kirikuhoonetest rääkides tuleb tõdeda, et maailmas toimuvad järgmiseid sotsiaalseid 

muudatused: 

1. Rahvastikuarv väheneb maapiirkondades 

2. Usklike arv väheneb, mistõttu kirikuhooned on jäämas tühjaks 

 

Kaardistades kirikuhoonete kasutamise olukorda mujal maailmas joonistuvad välja järgmised 

mustrid: 

I Laiendatud kasutus, mis annab tegutsevale kirikule lisaväärtust ja lisasissetulekut– nt kirikut 

kasutatakse lisaks pühakoja funktsioonile veel kui kontserdisaali, muuseumi, seminariruumi, 

tearit, suveniiripoodi, restorani, lastekeskust, ronimisklubi jne. 

II Uus funktsioon, ilma tegutseva pühakojata, kuid säilib kirikuhoone ja esialgset relgioosset 

funktsiooni on võimalik taastada. Kirkuhoone on müüdud kinnisvarana korteriteks, hotelliks, 

kontoripinnaks, raamatupoeks, kultuurikeskuseks, urnide hoidmise kohaks jne. 

III Uus funktsioon, kuid kirikufunktsiooni pole praktiliselt võimalik taastada. Kirikuhoone on 

müüdud kinnisvarana ööklubideks, juuksuriks, poeks või krundina, st kirikuhoone lammutatakse. 
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SWOT eelpoolt toodud mustritele 

  Tugevused Nõrkused Võimalused Ohud 

I  

Annab lisasissetulekut, 

aitab kogudusel 

finantsiliselt toime tulla. 

Toob inimesi 

kirikuhoone kui 

kultuuri- ja 

ajalooväärtuse juurde. 

Koguduse koostöö 

ärisektoriga, 

turunduskulud, 

teadmiste puudus, 

kultuuriväärtuste 

hoidmisest tulenevad 

kitsendused . 

 

Annab hoonele 

lisaväärtust – kiriku 

saab muutuda taas 

külakeskusesks, 

turismi atraktsioon, 

avalik keskus ja 

inimete kogunemise 

koht  

Kuidas hoida 

pärandit? Kuidas 

jagada tegevusi, nii 

et need ei sgaks 

kiriku tavapärast 

funktsiooni? 

II 

Äriline otsus hoone 

müüa, kuid kindlate 

muinsuskaitseliste 

kitsendustega, et hoonet 

oleks vajadusel võimalik 

esialgse funktsiooniga 

taastada 

Kuidas hoida ajaloo- 

ja kultuuriväärtust?  

Omanike vahetus 

toob kaasa reeglina 

uued finantsilised 

võimalused, mis 

võivad hoone 

potentsiaalsest 

hävingust päästa. 

 

Kuidas hoida 

kultuuriväärtusi? 

III 

Inimesed ja elu on 

hoones. Hoone on 

kaitstud vandalism ja 

varguse eest 

Tugev negatiivne 

mõju kohalikule 

kogukonnale 

 

Omanike vahetus 

toob kaasa reeglina 

uued finantsilised 

võimalused, mis 

võivad hoone 

potentsiaalsest 

hävingust päästa. 

Kuidas hoida 

kultuuriväärtusi? 

 

4.1.1 Näiteid kirikuhoonete kasutamisest maapiirkondades mujal maailmas 
Maapiirkondades on palju raskem leida kasutust kirikuhoonetele kui linnades. Kohalik 

elanikkond on väike ning vajadus kontoriruumide või teiste tegevuste jaoks puudub või on väga 

väike. Enamus maakirikutest muutuvad maapiirkondades hüljatud staatusest eraomandiks, 

muuseumiks või palverännaku peatuspaigaks.   

 

   
17. Endine Rhynd kirik Suurbritannias on muutunud eramajaks. Jameson McKay Property Agency & 

Andrew Lee 
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Näiteks Swaffham Priori kirik, Inglismaal, kus kirikutorni kasutatakse raadiosaatjana aitamaks 

tuua külaelanikeni kiiret internetiühendust. Kirik Jarrows, Inglismaal, mida külastab 20 000 

külastajat aastas. Kirikusse on tehtud põhjalik piirkonna ajalugu tutvustav väljapanek, 

vabatahtlike abil töötav kingituste pood ja ruum peatumiseks, ehk vaikseks hetkeks. Kooligrupid 

on kutsutud tutvuma munkade omaaegse elu-oluga läbi elamustundide. 

18. Swaffham Priori kirik, mille tornis asub         19. St Pauli kirik Jarrows, Inglismaal. Allikas: The  

küla varustav internetisaatja. Allikas: The         Churches Conservation Trust. 

Churches Conservation Trust. 

 

4.1.2. Turism 

Täna külastab järjest enam inimesi kirikuid väljaspool jumalateenistust. See fakt näitab kasvavat 

huvi kultuuriväärtuste, perekonna ajaloo ja spirituaalsuse vastu. Senised demograafilised 

muudatused ja jätkuv urbaniseerumine viivad selleni, et väärtuslikke kirikuhooneid 

alakasutatakse. Hoone hooldus- ja remondikulud ja järjest vähenevad riiklikud toetused tekitavad 

vajaduse leida kirikuhoonele erinevate kasutusvaldkondade järele (laiendatud kasutus). 

Kirikuhooned on tundlikud kohad, kus tuleb hoolikalt valida, millised tegevused muudavad koha 

atraktiivsemaks säilitades ühtlasi ajaloolist ja kunstilist väärtust. Kirikuhoonete toimine baseerub 

vabatahtlikule tööle. Vabatahtlikud aitavad hoida kirikuid lahti, tervitavad külastajaid ja 

jutustavad lugusid. 

 

Inglismaal kirikuid haldav ja toetav organisatsioon Churches Conservation Trust viis läbi 

uuringu, mis näitas, et kirikute külastamine on seotud ööbimistega ning sageli kujuneb kirikute 

külastamine üheks osaks puhkusereisist. 

 

Kirikute külastamine annab selget majanduslikku mõju kogukonnale. Reeglina kirikukülastajad 

ööbivad, söövad, ostavad suveniire, tarbivad kultuuri jne, mis omakorda aitab luua kogukonnas 

töökohti ja tuua piirkonda raha. Mõningates kirikutes kasutatakse sissepääsutasu, kuid seda ei 

soovita siiski teha, kuna tasu küsimine tekitab vastuseisu kirikusse sisenemiseks. Külastajale 

tuleb pakkuda lisaväärtust, näiteks müüa kirikus suveniire ja hoida annetuskast nähtavas kohas. 
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Olulisena toodi välja, et annetajad ja suveniiri ostjad saaksid oma teole ka tänulikku tagasisidet. 

Kirikust positiivse elamusega lahkunud külastaja jagab oma kogemusi sõpruskonnaga ning see 

võib aidata kaasa uute külastajate tulekule. 

Kiriku külastajate profiil National Sacred Britain Strategy andmetel: 

 perekonnaga seotud külastused; 

 kultuuriliste elamuste ja reisi lisaväärtust otsijad; 

 nn. avastajad, kellele kirikukülastus on osa pikemast matkast vm aktiivsest tegevusest, sh 

mõne kindla eriala inimesed, sh ka välismaalt – kunstiajalugu, ajalugu, arhitektuur, 

arheoloogia vmt; 

 haridus – sh täiskasvanute grupid ja koolid (õuesõpe); 

 kirikuturist – väike kuid pühendunud sihtgrupp, kes avastab ja uurib kirikuid; 

 esivanemate jälgede uurimine. 

 

Enamikel juhtudel ei ole kirikute külastamine peamine põhjus miks reisi ette võeti: 

 87% vastajatest külastasid kirikut reisil olles lisaväärtusena erinevatel põhjustel: 

- matk; 

- perekonna ajalugu; 

- tuntud inimeste (kirjanike, kunstnikke otsingutel); 

- avastamaks lugusid ajaloost (lahinguväljad jmt); 

- kultuuriüritused – kontserdid, näitused; 

- looduskaitsega seotud huvi kiriku ümbruse vastu; 

- kunsti ja arhitektuuriväärtustega tutvumine; 

- võimalus rahulikuks puhkuseks pühas hoones. 

 1/3 vastajatest olid muinsuskaitse valdkonna esindajad või ajaloolased 

 11% külastajatest tuli vaatama arhitektuuri. 

 

Järjest enam on populaarsust koguv vaimne rännak e. palverännak e.spiritualne turism. 

Populaarsust koguvad kohalikud väiksemamastaabilised ajaloolised palverännuteed, mis on 

märgistatud ning kus lisaks pakutakse kirikute juures lihtsaid ööbimispaiku ja võimalust 

kirikukülastuseks.  

4.1.3 Vabatahtlikud 

Vabatahtlikud on kirikute tutvustamisel ja nende eest hoolitsemisel suure potentsiaaliga grupp 

inimesi. Suurbritannias on vabatahtlik töö populaarne ja selle kohta on tehtud ka rida uuringuid. 

2013. aastal The Churches Conservation Trusti poolt Inglimaal läbi viidud uuringus selgus, et pea 

pooled on vabatahtlikena tegutsenud juba üle 3 aasta ja 88% vabatahtlikest olid valmis kutsuma 

enda sõpru ja tuttvaid vabatahtlikeks. 2012. aastal on vabatahtlikud panustanud kirikute 

tutvustamisse ja hooldamisse 658 000 euro ulatuses.  Uuringust selgus, et vabatahtlikud on: 

 igas vanuses, kuid 60% on üle 60 eluaasta; 
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 nii mehi, kui naisi, kuid naisi on veidi rohkem 60%; 

 nii töötavaid inimesi (32%) kui ka pensionäre (51%); 

 värbamine toimub inimeselt inimesele liikuva informatsiooni abi; 

 kõige enam vabatahtlikke on maapiirkondades; 

 47% vabatahtlikkest on töötanud vabatahtlikena juba vähemalt 3 aastat; 

 motivatsiooniks on kohtuda inimestega ja säilitada pärandit; 

 oluline on kuuluda meeskonda; 

 tegelevad kirku juures erinevate tegevustega (eelistavad tööd kohalikus kirikus, mitte 

bürokraatlikke tegevusi); 

 omavaheliseks suhtlemiskanaliks on koduleht ja e-mail. 

 

4.2 Pöide kirik  
EELK Pöide Maarja kogudusse kuulub koguduse andmetel 300 inimest, neist 50 on aktiivsemat 

ja ca 10 inimest käivad jumalateenistustel. Kirikus peetakse jumalateenistusi ainult suveperioodil.  

Talveperioodil peetakse teenistusi pastoraadis. Kogudus tajub kiriku kordategemise vajadust, 

kuid arvestades koguduse suurust ja majanduslikku võimekust on seda keeruline teha. 

 

27.03.2012 loodi Pöide Maarja Kiriku SA, mille eesmärgiks on Pöide Maarja kiriku kui unikaalse 

arhitektuuri- ja ajaloomälestise päästmine hävimisest, selle taastamine kiriklike funktsioonide 

säilimise ning Saaremaal ainulaadse ja suurejoonelise kontserdisaali ning turismiobjektina 

kasutamise eesmärgil, arvestades seejuures kiriku ja kirikla territooriumi sakraalse eripäraga. 

(väljavõte Äriregistrist). SA Nõukogu koosseisu kuulub neli Pöide valla ja EELK Pöide Maarja 

koguduse poolt määratud liiget. Pöide valda esindavad Vilmar Laak (endine Pöide vallavanem), 

Maire Käärid (Pöide vallaseksretär), Angela Nairis (Saare maakonna turismiarendus) ning Jaan 

Tamm (Eesti Muinsuskaitse Seltsi endine esimees). Kogudust esindavad praost Veiko Vihuri, 

ajaloolane Anne Untera, raamatupidaja Heidi Madisson ja logistik Meelis Pärn. Nõukogu esimees 

on Veiko Vihuri.  Juhatuse liikmeks on kinnitatud Gerri Grünberg.  Tänaseks on SA tegevuse 

tulemusena puhastataud kirikuhoone ümbruskonda ja kogutud annetusi. 

 

Pöide kirik on halvas, kuid mitte lootusetus olukorras. Viimase aasta jooksul on 

vahetatud/vahetatakse katus, kogudus tunneb vastutust kirikuhoone säilimise eest ja kogukond on 

kirikust ja tema säilimisest väga huvitatud (vt. alapeatükk 2.3.3). Suur kogukonna toetus Pöide 

kirikule annab kindlasti väga hea eelduse erinevateks tegevusteks kiriku juures, sh vabatahtlikule 

tööle ja nn. sõprade klubi tekkele. Mujal maailmas kogutud näidetest ilmnes, et väga paljude 

kirikute juures on tegutsemas sõprade klubi, kes südamest soovivad, et kirikuhoone säiliks 

järeltulevatele põlvedele, sh. teotades nii teadmistega, talgutel osalemisega kui võimalusel ka 

materiaalseid vahendeid otsides/soetades. 
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4.2.1 Võimalused Pöide kiriku laiendatud kasutuseks 

Pöide kirikut kasutatakse erinevateks kiriklikeks teenistusteks enamasti vaid mõned korrad kuus 

ja siiski vaid mõneks tunniks, mis ei ole jätkusuutlik ühelegi hoonele. Täna on Pöide kirikuhoone 

kümnele inimesele ilmselgelt liiga suur. Alljärgnevalt tuuakse välja mõned võimalused, mis 

pakuvad lisaks sakraalsetele tegevustele kirikuhoones laiendatud kasutust. 

Maailmast toodud kogemused näitavad ilmselgelt kirikuturismikasvu . Kuid tuleb arvestada, et 

kirik ei ole enamikele külastajatele vaatamisväärsus omaette, vaid üheks osaks puhkusereisist. 

Kiriku külastatavuse tõstmiseks on vaja: 

1. Hoida kirik regulaarselt avatud, andes teada nii kiriku uksel, kui ka veebilehel lahtioleku 

aegadest.  

2. Uurida külastajaid, et kaardistada nende vajadusi ning lähtuvalt tagasisidest koostada 

edasist arengustrateegiat. 

3. Koostöö kohaliku omavalitsusega. 

4. Koostöö kohalike ettevõtetega, nagu majutus- ja toitlustusettevõtted, kohalikud giidid.  

5. Luua erialaspetsialistide poolt koostatud tekstidega infostendid tutvustamaks kiriku ja 

piirkonna värvikat ajalugu. 

6. Luua erialaspetsialistide poolt koostatud kirikuhoonet tutvustavad materjalid nii 

täiskasvanutele, kui ka lastele. 

7. Teha koostööd Saaremaa Turismiarenduskeskusega, et tootestada kõik Saaremaa kirikud 

ning kujundada sellest ühtne turismitoode, sh osaleda erinevates turismiprojektides, nt 

pärandkultuuri marsruudid jne. 

8. Pakkuda võimalust aktiivseks kontserttegevuseks, milleks on vajalik selgete  ja üheselt 

mõistetavate kriteeriumite paikapanek. 

9. Algatada traditsioonilised üritused kiriku juures, nt kirmaski taastutvustamine, korralised 

talgud jne. 

10. Õuesõpe – ajaloo, kunsti, keemia, füüsika, kehalise kasvatuse jmt tundide läbiviimiseks. 

11. Kutse- ja kõrgkoolide kaasamine võimaliku õppe- ja praktikakohana. 

12. Olla avatud erinevatele võimalustele ja pakkuda alternatiivseid atraktiivseid väärtusi, 

ümbruskonna ja keskkonnaga tutvumiseks nt  

a. Vaatetorn 

b. Observatoorium 

c. jne. 

4.3 Tegevuste finantseerimine 

Kirikuhoonete jätkusuutlikuks haldamiseks  on vaja kasutada  erinevaid finantsskeeme. 

Annetustest ainult ei ole võimalik Pöide kiriku suuremahulisi restaureerimistöid teostada. 

Erinevatest fondidest rahataotlemiseks on sageli kaasfinantseerijaks riik, omavalitusus või hoone 

omanik. Sageli ühest allikast pärit finantseerimisega niivõrd mastaapse hoone juures ei piisa.  

Allpool toome välja mõned võimalused finantseerimiseks: 
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Euroopa Liidu (EL) tõukefondid 

EL toetab mitmeid poliitikaid ja algatusi säästva arengu toetamiseks. Näiteks Euroopa 

Regionaalarengu Fondi (ERDF), mängib olulist rolli, et toetada arengut ja taaselustada 

kultuuripärandit. EL algatab erinevaid programme edendamaks rahvusvahelist koostööd, 

moodustades valdkonnas võrgustikke ja algatades koostööd erinevate organisatsioonide, kohalike 

omavalitsuste ja ettevõtete vahel. 

 

Laiendatud kasutus – erinevad tegevused hoones  ja hoone ümbruses 

Lisaks sakraalsetele tegevustele on võimalik kirikus pakkuda erinevaid tegevusi, mis kutsuvad 

inimesi kirikute juurde ja aitavad panustada kiriku toetusfondi. (Vt. alapeatükk 4.1 ja 4.2) 

 

Avaliku ja erasektori algatused 

Avaliku ja erasektori algatused kindla projekti finantseerimiseks. Organiseeritud tegevuse 

tagajärjel on võimalik koguda erinevaid annetusi sihtotsatarbeliseks kasutamiseks, näiteks 

annetused kirikuukse taastamiseks, akende restaureerimiseks jne. Sihtotstarbelised annetused 

aitavad inimestel mõista, kuhu raha läheb ning pakkuda neile kindlustunnet. Annetuskast tuleb 

presenteerida hästi nähtavas kohas ja peab tekitama inimestele tänulikkuse tunde, et inimesed 

tahavad annetust teha.  

4.4 Kommunikatsioon 
Kommunikatsiooni eesmärk on hoida kõik asjassepuutuvad osapooled sündmustega kursis ja 

tõsta koguduse ja kohaliku kogukonna teadlikkust. 

 

Kommunikatsioon toimub nii sise-(organisatsioonis sees) kui välis- (organisastioonist väljapoole, 

sh kogukond, media jne) kommunikatsioonina, mis omakorda jagatakse lähtuvalt sihtgrupi 

huvist: 

 kelle huve mõjutab antud teema või kelle tegevust mõjutavab antud teema 

 kes omavad teavet, vahendeid ja teadmisi strateegia koostamiseks ja 

rakendamiseks 

 kes kontrollivad plaanitud tööde elluviimist. 

 

Erinevatele sihtgrupile tuleb informatsioon esitleda sobivalt, huvitavat ja arusaadavalt.  Väga 

oluline on projekti eesmärgi ja tulemuste tutvustamine ümbritsevale ühiskonnale. 
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Lisa 1 „Pöide kirik ja selle tulevik“, 

uuringu tulemused 
 

LÄHTEANDMED 

UURING: Uuring viidi läbi Central Baltic Interreg IVa programmi projekti „Sustainable 

Management of Historic Rural Churches in the Baltic Sea Region” raames eesmärgiga selgitada 

Pöide kiriku kui olulise ajaloolise maamärgi tähtsus ja perspektiiv kogukonnas. Selleks valiti 

uuringu sihtgrupiks Pöide, Orissaare ja Laimjala valla kui endise Pöide kihelkonna elanikud ning 

inimesed, kes on Pöidega kas ajalooliselt, kinnisvara või ettevõtluse tõttu seotud.  

AEG: 28.05-16.06.2013 

MEETOD: uuringu läbiviimiseks kasutati kvantitatiivset meetodit, et kaasata maksimaalselt 

laialdast kogukonda.  Uuringus  küsitlesime personaalselt valla töötajaid, koguduse  ja sihtasutuse 

liikmeid. Küsitluse koostasime GoogleDocs keskkonnas ja saatsime laiali e-posti kaudu. Lisaks 

ilmus küsitlus maikuu Pöide vallalehe vahelehena. 

TAGASISIDE: Uuringule saime 85 vastust, milline tulemus ületas prognoositut 20% . Vastuste 

arv ja põhjalikkus kinnitab, et Pöide kirik on kogukonnale väga oluline, kuigi suur osa 

kogukonnast kuulub 19. sajandi teisest poolest aktiivselt tegutseva õigeusu kiriku liikmeskonda. 

Kokkuvõttes võib öelda: 

 Pöide kirik on inimestele äärmiselt oluline, seda nii isiklikel kui ajaloolistel 

põhjustel; 

 Pöide kirikut nähakse eelkõige kui sakraalehitist, kus toimuvad regulaarsed 

jumalateenistused (iga pühapäev) ning mida kasutatakse lisaks 

kontserdipaigana ning kohaliku ajaloo talletamise ja edastamise kohana; 

 Pöide kirik kui turimismagnet omab suurt potentsiaali; 

 Pöide vald on olnud toetav – väga positiivseks nimetati Pöide Maarja 

Kiriku Sihtasutuse loomist. 

 

Uuringus oli kokku 13 küsimust, mis omakorda olid jagatud 3 gruppi:  

 üldandmed; 

 Pöide kirikuga seotud küsimused; 

 Pöide vallaga seotud küsimused. 
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UURINGU TULEMUSED 

I ÜLDANDMED 

Uuringule vastas 85 inimest, kellest 6 saatsid vastused posti teel. 73 inimest vastasid  

GoogleDocs keskkonnas ning nelja inimest intervjueerisime peale uuringu lõppu. Uuringust 

ilmus ajalehes Meie Maa artikkel, mille kaudu saime 2 täiendavat vastust uuringule. Vastajatest 

olid 56% naised (45) ja 44% mehed (35), mis vastab demograafilisele situatsioonile. Üllatas, et 

vastajate hulgas oli kõige enam noori, st 25-45 a vanuses inimesi. Millele järgnesid vastajad 

vanuses 46-65a. Nooremaid, kui 21 a uuringule ei vastanud ja 6 vastajat olid vanemad kui 66a. 

Oodatult laekus enim vastuseid Pöide vallast (34%), seejärel mujalt Eestist (21%) ja Orissaare 

vallast (20%), kusjuures EELK Pöide Maarja koguduse liikmeid oli 9 (11%). 

II PÖIDE KIRIKUGA SEOTUD KÜSIMUSED 

Pöide kirikut olid külastanud 99% vastanutest, kusjuures neist 65%  külastab Pöide kirikut 

rohkem kui kord aastas ja 28% vähem kui kord aastas. Vähem kui kord aastas külastasid kirikut 

peamiselt inimesed mujalt Eestist ja Saaremaalt.  

Lisaks esitasime 5 avatud vastustega küsimust, mida uuringus osalejate poolt täideti sisukalt. 

Allpool on toodud küsimused, lühikokkuvõte vastustest ning mõned vastused muutmata kujul. 

“Pöide kirik on minu jaoks oluline, sest…” 

Pöide kirik on 91% vastanutele väga oluline, seda nii isiklikel, ajaloolistel kui kultuuriväärtusega 

seotud põhjustel. Isiklike põhjustena toodi välja nii lähikondsete ristimised, laulatused, matused, 

kui ka lapsepõlveseiklused. Väga oluliseks peeti Pöide kirikut piirkonna maamärgina ja 

sümbolina ning võimsa ja kauni ajaloomälestisena, mis võiks olla oluline turismimagnet. Mõned 

vastused:  

 ta on võimas ja kaunis ajalooline põlismälestis, Pöide piirkonna sümbol; 

 minu lapsepõlve seiklused olid selle kirikuga seotud; 

 siin on ristitud mu isa ja mu poeg, siin on ristitud ja laulatatud mu 

vanavanemad ja isakodu asub siinsamas; 

 turismiperioodil paljudele inimestele sissetulekuallikas kas otseselt või 

kaudselt; 

 ta on oma olemuselt unikaalne. 



PÖIDE KIRIKU HALDUSKAVA         2013  

 

27 
 

 “Pöide kirikus on minu jaoks olulised…”  

Väga oluliseks peeti Pöide kirikus hoone arhitektuurseid ja kunstilisi väärtusi. Enam nähakse 

Pöide kirikut kultuurielu keskusena, kus toimub lisaks jumalateenistustele erinevaid üritusi - 

peamiselt kontserte, mida soodustab hoone suurepärane akustika. Mõned vastused: 

 hoone arhitektuursed väärtused ja ajalugu; 

 kirik on oluline nn kohaliku sümbolina - hetkel ei ole kirik kahjuks 

sotsiaalse elu keskus; 

 emotsionaalne roll mälestustes; 

 kiriku akustika, kaunid võlvid, kiriku maalid; 

 ajaloo verstapost ja turismimagnet, mis meelitab inimesi nii Saaremaale 

kui Pöide valda. 

“Millised muudatused on toimunud Pöide kirikus viimaste aastate jooksul?” 

Üldjoontes peeti arenguid positiivseks. Suurt tunnustust pälvis sihtasutuse loomine ja katuse 

remont ning teostatud uuringud. Samas oli ka pessimistlikke vastuseid, kus tunti muret 

kirikuhoone jätkuva lagunemise, väheste jumalateenistuste ning kesise informatsiooni liikumise 

pärast. Mõned vastused: 

 positiivsed: uuringud, uus katus; 

 2012. aastal loodud Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus on levitanud infot; 

 kogudus on saanud juurde uusi liikmeid; 

 seal toimuvad vähemalt suvekuudel mõningad sakraalsed ja ilmalikud 

üritused; 

 kahjuks kõik aina laguneb ja laguneb ja vanu asju ei väärtustata. 

“Millisena näete Pöide kirikut 5 aasta pärast?”  

Kirikut nähti enamasti jätkuvalt sakraalhoonena, kus toimuvad regulaarsed (iganädalased) 

jumalateenistused, kuid samal ajal muutudes kultuurielu keskuseks, kuhu inimesed on oodatud ka 

teistel aegadel – nagu kontserdid, näidendid ja ajaloomuuseum, kus on eksponeeritud lähikonna 

rikkalik ajalugu. Mõned vastused: 

 jätkuvalt suveaja jumalateenistused (iga pühapäeval); 

 osa Saaremaa ooperipäevadest;  

 Saaremaa olulise kultuuriobjektina, kus toimuvad kontserdid ja festivalid; 

 ajaloomuuseumina, kus on eksponeeritud taustainfot ja tehtud selgemaks 

ajalooline kontekst Põhjala ning kogu Euroopa tasandilt vaadatuna; 

 olulise kultuurikeskusena (võib olla ka pastoraadi majas Pöide kandi 

ajalugu tutvustav väljapanek/muuseum) - regulaarsed kontserdid ja 

jumalateenistused. 
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III PÖIDE VALLAGA SEOTUD KÜSIMUSED 

“Millised muudatused on toimunud Pöide vallas viimaste aastate jooksul?”  

Pöide valda peetakse stabiilseks, sportlikuks ja rahvakultuuri viljelevaks vallaks, kus viimasel 

ajal on ettevõtlus tasapisi arenema hakanud. Muret tunti elanikkonna vähenemise ja vananemise  

ning töökohtade puuduse pärast noortele peredele. Mõned vastused: 

 kohalik ettevõtlus edeneb vähehaaval; 

 vald on maakonna kaardil kui spordilembeline ja rahvakultuuri viljelev 

vald; 

 inimesi on vähemaks jäänud ja rahvas vananeb suure hooga; 

 rahvamajas elu käib; 

 olemas on noored ja neile suunatud on professionaalne noorsootöö. 

  

“Millisena näete Pöide valda 5 aasta pärast?”  

Pöide valda nähti domineerivalt ühinenud Saaremaa valla osana, mis tegutseb aktiivselt turismi 

sihtpunktina, st siia tullakse sööma, kultuuri ja ajalugu kogema. Väga oluliseks peeti vallas kooli- 

ja kultuurielu jätkamist. 

 ühinenud  Saaremaa ühisvallaks; 

 eluolu läheb paremuse poole; 

 Pöide on koht, kuhu tullakse sööma, kultuuri ja ajalugu kogema; 

 tagada vallas kooli ja kultuurielu ning turismimarsruutide kaudu elu 

jätkusuutlikkus selles regionaalselt pisut suurtest teedest ja Kuressaarest 

kaugele jäävas piirkonnas. 


