
TÖÖLEHT A    Õpilased 

 

 

ÕPPEKÄIK NOAROOTSI JA NÕVA KIRIKUTESSE 

1. Kuidas on mõjutanud ajaloosündmused Noarootsi ja Nõva kirikuid ja kogudusi?  

 SÜNDMUSED MÕJU 

KESKAEG  

 

 

 

UUSAEG  

 

 

 

LÄHIAEG 

1. Eesti Vabariik 

2. II maailmasõda 

3. Nõukogude aeg 

4. Taasiseseisvunud 

Eesti Vabariik 

 

 

 

 

 

2. Kuidas väärtustatakse Noarootsi ja Nõva kirikutes ajalugu? 

OBJEKT/ÜRITUS TÄHTSUS 

  

  

  

 



3. Sõnastage eelnevalt küsimused, millele ootate õppekäigul vastust. Õppekäigu 

tulemusena formuleerige vastused. 

TAHAME TEADA: SAIME TEADA: 

 KOGUDUSE JUHTIMINE JA 

TEGEVUS 

 

 MAJANDAMINE  

 USUTALITUSED KIRIKUS JA 

KODUS 

 

 VANAD KOMBED/UUED 

KOMBED 

 

 KOOSTÖÖ KOHALIKU 

OMAVALITSUSE JA KOOLIGA 

 

 SUHTED TEISTE 

RELIGIOONIDEGA 

 

 TULEVIKUVÄLJAVAATED  

 

 

4. Sõnastage järeldusi õppekäigul kuuldust-nähtust. Mille poolest sarnanevad, mille 

poolest erinevad Noarootsi ja Nõva kirikud, kogudused, usuelu? Missugune on 

luteri kiriku roll kohalikus elus? Valmistuge 3-minutiliseks ettekandeks klassis. 



TÖÖLEHT B 

Õpilane:     

 

Noarootsi Püha Katariina kirik 

1. Missugused kunstistiilid on esindatud Noarootsi kirikus? Milliseid vastavaid detaile 

leiate välise vaatluse tulemusel? Nimetage kunstistiilid koos iseloomulike näidetega. 

 

 

 

2. Mis teeb Noarootsi kiriku eripäraseks? 

 

 

3. Nimetage kindluskirikute tunnused. Missuguseid Eesti kindluskirikuid oskate veel 

nimetada? Mille poolest erinevad need Noarootsi kirikust? 

Kindluskiriku tunnused: 

 

Kindluskirikute näited: 

 

Noarootsi kiriku eripära: 

 

4. Elert Thiele ja Joachim Winteri töid võib kohata nii Läänemaal kui ka mujal Eestis. 

Tooge näiteid nende tööde kohta. 

Läänemaal: 

Mujal Eestis: 

 

 

 



Nõva Püha Olevi kirik 

1. Millega võiks olla seletatav Püha Olevi kultus Nõval? 

 

 

 

2. Mis teeb Nõva kiriku eripäraseks? 

 

 

 

3. Tooge näiteid puukirikutest Eestis. 

 

 

 

 

4. Uurige välja, kus asub maailma suurim puukirik. Kui vana on see võrreldes Nõva 

kirikuga?  

 

 

 

 

 

 

5. Kuidas aitab tänapäevane teadus täiendada ja avardada meie ajalooteadmisi? Tooge 

näiteid. 

 



Teabeleht 1. Noarootsi Püha Katariina kirik           Autor Anneli Lõuna 

 

Fotod: Kalle Lõuna. 

Noarootsi vallas Hosbys asuv 

Püha Katariina kirik on ehitatud 16. 

sajandil. Küllap oli kirik Noarootsis 

olemas varemgi, 13.-14. sajandil, kui 

kujunes rannarootslaste asustus. 

Kirjalikult mainitakse Noarootsit esimest 

korda Nucke nime all 1391. aastal. 

Esimesed teated kirikust pärinevad 1500. 

aastast. Keskaegse kirikuelu ja koguduse kohta puuduvad andmed, esimesi kirikuõpetajaid 

mainitakse 16. sajandil. Umbes sellal võis Noarootsi saada ka omaette kirikukihelkonnaks. 

Pae- ja maakividest seintega kirikuhoone on hilisgooti stiilis ja ehitatud esialgu 

kindluskirikuks. Sellest annavad tunnistust pikihoone laskeavadeks kujundatud aknad. Liivi 

sõjas sai kirik kannatada ning taastati 17. sajandil. Sellest ajast pärineb ka kirikutorn. 

Matmiskabel ehitati juurde 18. sajandil, nagu ka lõunaküljel asuv eeskoda ja ilmselt 

käärkambergi. 18. sajandi lõpust, kui Noarootsi kihelkonda oli asunud elama ka eestlasi, 

korraldati lisaks rootsikeelsetele jumalateenistustele igal kolmandal või neljandal pühapäeval 

eestikeelseid jutlusi. 1862-1873 teostati taas ümberehitustöid: tõsteti pikihoone lage ja jätkati 

sambaid, samuti kaeti põrand paeplaatidega. 

Noarootsi kirik on tänapäeval üks kolmest Eesti laudkatusega kirikust. Teised kaks on 

Ruhnu Püha Magdaleena kirik ja Püha Anna kirik Paide vallas Järvamaal. Ilmselt oli keskajal 

enamik Eesti kirikuid laudkatusega. Enamasti laudkatuseid siiski tõrvati, Noarootsi kiriku 

katus on aga ainsana rootsipunast värvi.  

Läänemaa kirikute seas on Noarootsi kirik erandlik oma kolmelöövilise võlvimata 

pikihoone poolest. Võlvide asemel katab ruumi laudlagi, mis toetub kolmele paarile 

kaheksakandiliseks tahutud dolomiidisammastele. Pikihoonet ja kooriruumi ühendab lai ja 

ümar võidukaar. Kooriruumi katab puidust 

peegellagi. Lõunaportaali kõrval on erandlikult 

säilinud seest ümar, väljast kaheksatahuline kivist 

nõu pühitsetud vee hoidmiseks – reformatsiooni 

tulemusel tavaliselt sellised asjad eemaldati. 

Altariruumis asub meistrimärkideta ristimiskivi, 

mida peetakse haruldaseks näiteks Eesti 

ristimiskivide seas ja mida dateeritakse 16. 

sajandi II poolde või 17. sajandi I poolde. Vaagna põhjal on kujutatud gooti roosi ning serval 



gooti minusklites rootsi keeles Jeesuse õpetussõnad Matteuse evangeeliumist: „Õpetage kogu 

rahvas ja ristige nad.” Samas esindab uusi, renessansilikke kunstisuundumusi ristimiskivi 

üldkompositsioon. Koori idaseinal on pastor Martin Winteri barokses stiilis epitaaf, mille on 

valmistanud tema vend, Haapsalus töötanud kujur Joachim Winter Ungru dolomiidist. 

Epitaafil on kujutatud ristilöödud Kristust ja palvetajaid. Barokk-kunsti näiteks on ka 

silmapaistva Tallinna meistri puidunikerdaja Elert Thiele 

valmistatud evangelistide kujutistega kantsel aastast 1656. 

1761. aastast pärineb kirikuruumi lääneosas asuv kuusepuust 

tahutud oreliväär. Historitsistlikus stiilis altar pärineb 19. 

sajandi II poolest. Altaripilt „Jeesus Ketsemani aias” on 

valminud koopiana Heinrich Hoffmanni maalist. 

Kooriruumis käärkambri ukse kohal paikneb mälestustahvel 

1873. aastal Rootsist tulnud misjonärile Thor Emmanuel 

Thorénile, kes rajas Paslepa mõisas rootsi vallakoolide 

õpetajate seminari. Noarootsi kirikus on ka kahe kuningliku 

isiku autogrammidega kivid, 1932. aastast kroonprintsi 

Gustav Adolfi ja 1992. aastast kuningas Carl XVI Gustavi  omad. 

 Noarootsi kirikuaeda on maetud mitmeid kultuurilooliselt olulisi isikuid, näiteks 

maalikunstnik Karl Johann Emmanuel von Ungern-Sternberg (1773-1830), genealoog Otto 

Rudolf von Ungern-Sternberg (1812-1870), pastor Gustav Carlblom (1761-1814) ja köster 

ning koolimees Johan Nymann (1859-1933). Samuti on kirikuaias mitmeid kunstimälestistena 

arvel olevaid ratas- ja ketasriste 18.-19. sajandist. 

 Noarootsi kalmistul asub ka I maailmasõjas ja 

Vabadussõjas langenute mälestussammas, mis valmis 

kohaliku ehitusmeistri Mathias Palmsi tööna arhitekt 

Eugen Sachariase kavandi järgi 1935. aastal. 1948. 

aastal sammas õhiti. Samba tipus olnud Vabadusristi 

kujutis asetati kiriku külgukse ees oleva esiku seinale. 

Vabadussammas taasavati 1990. aastal. 

Noarootsi kogudusel oli luteri koguduste kohta 

erandlikult ka kolm abikirikut. Rooslepa kabel püsis 

varemeis, kuid taastati 2006. ja taaspühitseti 2007. 

aastal. Sutlepa kabel asub 1970. aastast Eesti Vabaõhumuuseumis. Osmussaarel asuv Jeesuse 

kabeli konserveerimine viidi lõpule 2012. aasta suvel. 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15547 

http://kirikud.muinas.ee/?page=2&subpage=302 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15547
http://kirikud.muinas.ee/?page=2&subpage=302


Teabeleht 2. Nõva Püha Olevi kirik  

Fotod: Kalle Lõuna. 

Nõva on esimest korda kirjalikes allikates 

mainitud 1402. aastal Neyve kujul. Nõva võib 

tähendada väikest kaluripaati, aga ka voolusängi. 

14. sajandil kuulus Nõva piirkond Lihula 

nunnakloostrile ja 1402. aastal sai Padise kloostri 

omandiks. Kloostri majandusmõisana mainitakse 

Newet 1559. aastal. Alates 17. sajandist vahetas 

mõis mitmeid kordi omanikke. Mõisa viimane 

võõrandamiseelne omanik oli Josephine von 

Baggehufwudti poeg Eduard.  

Nõva külas asuv Püha Olevi kirik on legendi 

järgi rajatud rootslastest meremeeste poolt, kes 

merel udus hätta jäänud ja suuna kaotanud. Siis 

kostnud läbi udu kuke kiremist, selle järgi hoidnud mehed sõudes suunda ja pääsenud maale. 

Hiljem olla need meremehed püstitanud jumalale kiituseks ja tänutäheks kiriku ja kinnitanud 

tornitippu kuke.  

Varem on Nõva puukirikut dateeritud aastaga 1636. 1936. aastal pühitseti koguni 

suurejooneliselt kiriku 300. sünnipäeva. Siiski, tuginedes kiriku ehitamisel kasutatud puidu 

analüüsile, on kirik muutunud suisa sajandi nooremaks. Muinsuskaitseamet korraldas 2003. 

aastal dendrokronoloogilise proovi kirikuseinast võetud puutükkidele. Aastarõngaste järgi sai 

paika panna, et puud, mida ehitusel kasutati, on maha võetud aastal 1749. See tähendab, et 

ehitustööks ei saanud neid kasutata enne 1750. aastat. Välistada ei saa muidugi, et samal 

kohal oli kirik juba varemgi. 

Eestis on enne 19. sajandit püstitatud puukirikuid säilinud peale Nõva kiriku veel neli: 

Ruhnu kirik ja Sutlepa kabel 17. sajandist ning Kaasani ja Siimeoni kirikud Tallinnas 18. 

sajandist. 

Nõva puukirik on väike, ilmselt Eesti väikseim, rannakabeli tüüpi rõhtpalkehitis, mis 

kaetud lihtsa laudvoodriga. Pikihoone lääneküljel paikneb madala telkkiivriga torn. 

Tähelepanuväärne on, et järgides rannakabelite tava, on siingi pingid jagatud mees- ja 

naispooleks. Meeste pingid paremal pool vahekäiku on seljatugedega, naiste omad vasakul 

pool ilma. Altari puunikerdused olevat Nõva kohaliku mõisaproua käsitöö. Kahel pool altarit 

on vitraažaknad, mis pärinevad 19. sajandi teisest poolest ja kus piltidena kasutatakse paberile 

trükitud värvipilte (mõnikord nimetatakse neid küll millegipärast pärgamendimaalideks). 

Missugune oli esialgne altarikujundus, pole teada. Nii neogooti stiilis altar kui ka kantsel on 

19. sajandist. Oreli on valmistanud kohalik mees Kustav Targamaa (saksastatud nimega 



Gustav Terkmann), kellest hiljem sai orelitööstur Tallinnas. Kiriku interjöör on kaetud 

uusaegse vineerikihiga. 

2012. aasta renoveerimistöödega sai kirik vaskplekist tornikiivri ja kullast kuke. 

Järgnevalt on plaanis välja vahetada kiriku 

pikihoone katus ja teha sisetöid. 

Kalmistul kiriku põhjaküljel asub ka 

1928. aastal püstitatud I maailmasõjas ja 

Vabadussõjas langenute mälestussammas, mis 

hävitati seoses Nõukogude võimu 

kehtestamisega ja taastati 1989. aastal. 

Esialgsele mälestusmärgile on lisandunud kaks 

sammast ajaloo ohvritele 1940-1956. Kalmistul 

tasub pöörata tähelepanu ka mitmele omapärasele sepisristile. Kirikus sees on hoiul puust 

ratasrist 1860. aastast.  

 

 

Mandri-Eesti vanim puukirik ja kalmistu. Õhtuleht, 17.07.2010. 

http://www.ektv.ee/est.uudised.php?uudis_id=1
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http://www.eelk.ee/h_nova.html 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&

mtab=general 
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