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Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Nl 3:25.
Issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib. Nl 3:25.

Prohvet Jeremija nutulaul on kaeblemine Jumala poole, kuna rahvas on pöördunud Jumalast ning seetõttu on seda rahvast
tabanud kannatused. Nutulaulude autor püüabki selle kurva tõdemise kaudu juhtida rahvast, et too mõistaks: Vastuseis
Jumalale, Temast eemaldumine ei too kaasa midagi muud kui hävingu. Jumalale lootmine, Tema ootamine ja otsimine aga
välistab selle, et kaos ja häving võiks tabada inimest või rahvast. 5. Moosese raamatus on kirjutatud: “Ja tea, et Issand, su
Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema
käske peavad.” (5 Ms7:9) Jumala käsud ja seadused aitavad meil paremini mõista meie süüd ja eksimust, et võiksime elada
armastuses nii Jumala kui kaasinimese vastu. Jumala headus annab meile kõike, mida aga vajame oma eluks. Lõikuskuul on
hea meeles pidada seda heldust, mida Looja meile on osutanud ja viimselt Tema armust võime kõike vastu võtta, mis Tema
meile andnud on.

Õpetaja Jaak Aus

Lähenemas on koguduse nõukogu valimised
Koguduse nõukogu ja juhatuse volituste aeg on ümber saamas. Detsembris algab Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus
valimiste periood. Esmalt valivad koguduse täiskogud nõukogu
ja nõukogu valib juhatuse, revisjonikomisjoni ja praostkonna sinodi saadikud. Need valimised peavad olema toimunud märtsi
alguseks. Seejärel valivad sinodid kirikukogu saadikud ja kirikukogu valib uued konsistooriumi liikmed. Eelmised valimised
toimusid neli aastat tagasi. Koguduse juhatuse ettepanekul

toimuvad valimised Kaarli koguduses 30. detsembrist 2012
kuni 6. jaanuarini 2013. Koguduse nõukogu peab valimiste

aja kinnitama.

Mille eest vastutavad koguduse juhtorganid?
Koguduse õpetaja on kogudusele vaimulik elu juht ja karjane.
Õpetajat aitavad abiõpetaja ja diakon. Abiõpetaja ja diakoni

määrab ametisse peapiiskop, ettepaneku teeb selleks koguduse õpetaja koguduse nõukogu nõusolekul. Nõukogu vastutab
abiõpetajale ja diakonile palga maksmise eest.

Koguduse täiskogu valib koguduse nõukogu ja nõukogu
asendusliikmed. Täiskogu koosolek toimub vähemalt kord nel-

ja aasta jooksul ja kokku kutsub ja juhatab täiskogu koosolekut
koguduse õpetaja või praost. Täiskogusse kuuluvad kõik koguduse konfirmeeritud liikmed, kui nad on valimiste aastal või eelneval aastal tasunud liikmeannetuse ja vastu võtnud armulaua
sakramendi.

Nõukogu toetab vaimulikke koguduse usulisel ja kõlbelisel
ülesehitamisel ja edendab koguduse tegevust. Nõukogu

võimkonda kuulub juhatuse liikmete, sinodisaadikute ja nende
asendusliikmete valimine, majandustegevuse ja raamatupidamise järelevalve, vajadusel audiitori nimetamine, majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine, vajadusel
koguduseliikmetele maksude kehtestamine ja maksu tähtpäeva kinnitamine ning kirikuseadused võivad ette näha ka muid
ülesandeid ja kohustusi. Näiteks on koguduse õpetaja valimine
nõukogu pädevuses. Nõukogu kutsub vähemalt kord aastas
kokku koguduse õpetaja, kes juhatab ka koosolekut. Väikestes
kogudustes võib konsistooriumi loal jätta nõukogu valimata, siis
täidab täiskogu nõukogu ülesandeid.

Koguduse juhatuse valib nõukogu. Juhatuses võib olla kaks

kuni kaheksa valitavat liiget. Õpetaja ja abiõpetaja on nii nõukogu kui ka juhatuse liikmed. Valitavatest liikmetest valitakse
esimees ja vajadusel ka aseesimees nõukogu liikmete hulgast,
teised liikmed täiskogu liikmete seast. Diakonil on nõukogu ja
juhatuse koosolekul sõnaõigus. Valitavate liikmete arv ei tohi
olla suurem kui 1/3 nõukogu valitavate liikmete arvust, mis on
7 kuni 30.

Juhatus toetab vaimulikke nende tegevuses ja valitseb koguduse vara, korraldab majandustegevust ning raamatupidamist, koostab majandusaasta aruande ja eelarve eelnõu,
viib ellu nõukogu otsuseid, võtab tööle ja vabastab ametist
koguduse töötajad. Kellegi tööle võtmiseks on vaja koguduse

õpetaja kirjalikku nõusolekut. Juhatus toimetab ka muid asju,
mis on kirikuseadustega tema pädevusse antud või mis ei ole
õpetaja, täiskogu ega nõukogu võimkonnas. Juhatus esindab
kogudust kui juriidilist isikut. Õpetaja, esimees ja aseesimees
esindavad õigustoimingutes kogudust üksi, teised juhatuse
liikmed koos. Juhatus koguneb vajadusel õpetaja või esimehe
kutsel, kes ka juhatavad koosolekut.

Revisjonikomisjoni või revidendi valib nõukogu oma liikmete
hulgast valvamaks juhatuse majandustegevust. Revidendiks
ei tohi olla juhatuse liige. Revisjonikomisjoni liige võib osaleda
sõnaõigusega juhatuse koosolekul. Revisjonikomisjon esitab
koos majandusaasta aruandega nõukogule ülevaate koguduse vara säilimise ja kasutamise kohta. Revisjonikomisjon valib
enda liikmete seast esimehe.
Nagu näha jõuab täiskogu koosolekul antud koguduse liikme
hääl kuni konsistooriumi ja vajadusel peapiiskopi valimiseni,
seda küll kaudselt läbi sinodi- ja kirikukogu saadikute valimise.
Täiskogu liikmete nimekirja koostab juhatus kantselei töötajate abiga ja see peab olema valmis neli nädalat enne valimisi.
Koguduse liikmetel on õigus tutvuda nimekirjaga. Kui täiskogu
koosolekul hääleõigust omav inimene ei ole kantud nimekirja,
siis ta võib kuni valimiste lõpuni taotleda enda nimekirja kandmist, esitades avalduse juhatusele.
Eelmine nõukogu koosseis määrab uue nõukogu liikmete ja

asendusliikmete arvu. Nõukogu kandidaate seavad üles juhatus ja nõukogu, õpetaja ja täiskogu liikmed. Kandidaadid tuleb
esitada hiljemalt kaks nädalat enne valimisi, esitades iga kandidaadi kohta ülesseadmiskirja juhatusele. Ülesseadmiskirja
soovitatava vormi on kehtestanud konsistoorium. Täiskogu liige
võib alla kirjutada kuni kolmele ülesseadmiskirjale, kandidaat ei
saa enda ülesseadmiskirjale allakirjutada. Kui koguduse liige
on andnud allkirja enam kui kolmele ülesseadmiskirjale, siis
kehtib tema allkiri kolmel esimesena esitatud ülesseadmiskirjal.
Ühe kandidaadi kohta esitatakse üks ülesseadmiskiri, kui neid
on rohkem, siis kehtib esimesena juhatusele esitatu ja teistele
allakirjutanud koguduse liikmed ei ole selle kandidaadi ülesseadmisega enam seotud ja võivad alla kirjutada mõne teise
kandidaadi ülesseadmiskirjale. Samuti ei ole koguduse liikmed
seotud oma allkirjaga siis, kui juhatus või nõukogu seavad üles
sama kandidaadi kui koguduseliikmed. Ja jällegi võivad täiskogu liikmed alla kirjutada täiendavatele ülesseadmikirjadele.
Kaks nädalat enne valimisi peavad ka kandidaadid andma
juhatusele nõusolekukirja kandideerida koguduse nõukokku.
Ülesseatud kandidaadid kantakse tähestiku järjekorras koondnimekirja, mis tehakse kaks nädalat enne valimisi avalikult teatavaks.

Õnnitleme!
16. oktoobril täitub kiriku puhastusteenindaja
Marina Mägil 60. eluaasta ja
24. oktoobril koguduse nõukogu liikmel
Indrek Jürimetsal 50. eluaasta.
Soovime neile rohket Jumala õnnistust!

REMONTTÖÖDE EDENEMISEST
Septembris alustati orelirõdu elektrijuhtmete korrastamise ja
võimaluse loomisega kahe lühtri paigaldamiseks koorirõdu
alla.
Jätkati altarititrepi puhastamist vanast värvist ja lõpuks leiti selleks ka sobiv ja tõhus abivahend – sojaõli baasil valmistatud
värvi eemaldusvahend.
Katsetati ka altariruumi lae värvimist 26 meetri kõrguse tõstukiga. Lae värvimine toimub juba 2013. aasta alguses ühe kuu
jooksul.
Septembris saadi ehitusluba kogu kiriku keldriruumide väljaehitamiseks ja hoone renoveerimiseks.

Kutsun koguduseliikmeid, kes tahavad osaleda nõukogu Koguduse vabatahtlik remondirakuke jätkab taas oma
töös endast teada andma, pöördudes selleks kantseleisse,
kooskäimist. Koguneme esmaspäeviti kell 18 kiriku keldrikoguduse õpetaja või ka minu poole. Küsige kantseleist ka
ruumides.
kandidaadi ülessesadmiskirja blankette.
Esmaseks eesmärgiks on koguduseliikmetena edendada kiJa mis kõige tähtsam, paluge Issanda juhatust valimiste heaks
riku remonti ja püüda korraldada rahaliste vahendite kogukordaminekuks.
Juhatuse esimees Vootele Hansen mist remondi jätkamiseks. Kõik on teretulnud!

KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”

LÕIKUSTÄNUPÜHA HEATEGEVUSLIK LAAT
14. oktoobril kell 11.30-14.00
Ootame ostma-müüma omakasvatatud puu- ja
köögivilja, koduleiba-saia, hoidiseid, mune, mett,
ürditeed, lihatooteid, kala.
Oodatud on ka käsitöö müüjad-ostjad.

Annetusest saadud raha läheb J. Köleri kutsuvat
Kristust kujutava freskotehnikas altarimaali
restaureerimiseks. Palume appi kõiki andma oma
panust, et sellel kunstiteosel kujutatud silmad taas
särama läheksid.
Annetuskampaania kestab kuni 31. jaanuarini 2013.

Helistades numbril 900 7704 toetad
Kaarli kiriku fresko restaureerimist 3 euroga.

Peale jumalateenistust lastele kirikus
Piibli teemalised multifilmid.

KAMPAANIA
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”

Huvilistel võimalik külastada kirikutorne, tutvuda
oreliga ja tehtud remonttöödega!

Eesmärgiks on koguda 1 miljon eurot Kaarli kiriku
remont-restaureerimiseks.

Näitus “Kaarli kirik vanadel postkaartidel ja fotodel”
Soojad söögid, küpsetised ja kuumad joogid!
Müüjatel palume eelnevalt
oma osavõtusoovist teada anda.
(tallinna.kaarli@eelk.ee; 55 63 28 27)

Kui annetustest on kogunenud 50 000 eurot,
siis loositakse välja teine peaauhind –
Leonhard Lapini akrüülmaal “Sisemaastik”.
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on
teada andnud oma nime ja kontaktandmed.

Seisuga 29.09.2012 on laekunud 41 469 eurot

Ühest oktoobrikuu muusikaõhtust
Kuigi juba 90-ndail aastail laulis sopran Irene Kabonen aegajalt Kaarlis jumalateenistustel ja muusikaõhtutel, siis vahepeal
tuli sisse paus kuni 2003. aastani. See aasta on tal täpselt
meeles seetõttu, et siis esines ta koos organist Piret Aidulo ja
viiuldaja Toomas Bubertiga oma magistrikontserdil, misjärel sai
uut hoogu ka koostöö Kaarli kogudusega (ta ise on Tallinna
Jaani koguduse liige). Magistrantuuri lõpetas ta eksternina cum
laude, magristritöö teema oli „Lauluõpetajaks kujunemine“.
Irene Kabonen lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli 1978. aastal
Toivo Peäske klaveriklassis, 1985. aastal lõpetas ta Tallinna
Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal (dirigeerimisõpetaja professor Ants Sööt) ja 1990.
aastal laulu erialal, olles koloratuursopran dotsent Anu Kaalu
esimene õpilane. Kammerlaulu alal juhendas teda tunnustatud
Lied-pianist Frieda Bernstein, kes elab nüüd Californias. (18.
septembril tähistas legendaarne pianist oma 88. sünnipäeva!)
Ta on vokaalselt täiendanud end 1997–2001 Helsingis Sibeliuse Akadeemias tunnustatud Soome dramaatilise soprani,
omaaegse Metropolitan Opera solisti Ritva Auvineni ja 2003.
aastast Soome bassilaulja Jaakko Ryhäneni juures, kes oli
üheksa aastat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lauluosakonna professor ja viis aastat ka selle juhataja (Irene oli muusikaakadeemias aastaid tema ametlik assistent). Hetkel on Irene
Sibeliuse Akadeemia doktorant.
Irene Kabonen on töötanud Tallinna Muusikakeskkoolis kontsertmeistrina ning Eesti Raadio ja Televisiooni Segakooris sopranilauljana, 1990. aastast on ta Eesti muusikaakadeemia õppejõud. Solistina on ta laulnud nii Eesti kirikutes (Tallinna Jaani,
Püha Vaimu, Niguliste) kui ka välismaal, sh Stockholmi Hedvig
Eleonora Kyrkas, Helsingi Alppila ja Peterburi Jaani kirikus.
Ta lemmiklaule on Caccini „Ave Maria“. Kooriartistina vokaalsümfoonilisi suurvorme esitades on tal olnud võimalus laulda
Münchenis Placido Domingo juhatusel Verdi Reekviemi, esineda Luxemburgi Filharmoonia pühitsemisel, Pariisi raadios, Berliini ja Viini kontserdisaalides, USA-s, Soomes, Rootsis, Iisraelis, Kuubal, Venemaal, Ukrainas, Armeenias, Moldaavias jm.
Ta laulis ka Eesti Kontsertkooris, mis tegutses kahjuks kõigest
kaks hooaega 2010–2012.
9. oktoobril esineb Irene Kabonen Kaarli kirikus muusikaõhtul
koos organist Piret Aiduloga, nende kavas on Händeli, Caccini,
Schuberti, Vivaldi jt heliloojate loomingut.

KOGUDUSE FOTONURK...

Lasteaia pidulik algus Kaarli kirikus 27.08.2012

Vabatahtlikud abilised Forssa laagris 30.08–2.09.2012

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Kogudusemaja keldriruumides on
esmaspäeviti ja neljapäeviti
kell 12–16 avatud

UUSKASUTUSKAMBER.

Pakkumisel laste ja täiskasvanute riided-jalanõud
Sobiva eseme omandamise eest antud annetusi
kasutame kiriku remondi heaks
Lastekoor Riias 21.–23.09.2012

OKTOOBER KIRIKUS...
KRISTLASE VABADUS

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1 Jh 5:4c.

E 01. oktoober kell 13.00 Missa
E 01. oktoober kell 19.00 Kontsert

Rahvusvahelise õigeusu vaimuliku muusika festival Credo.
Sissepääs piletitega.

T 02. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu.
Tatyana Lukyanova – orel

SUURIM KÄSK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu
ka oma venda. 1Jh 4:21

P 07. oktoober kell 10.00 Missa
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E 08. oktoober kell 13.00 Missa
T 09. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu.

Irene Kabonen – sopran, Piret Aidulo – orel
K 11. oktoober kell 18 Ene Üleoja juubelikontsert.
Kavas: U. Sisaski “Eesti Missa”.

LÕIKUSTÄNUPÜHA

Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal
ajal. Ps 145:15

P 14. oktoober kell 10.00 Missa, Lõikustänupüha
E 15. oktoober kell 13.00 Missa
T 16. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu.
Soome Poistekoor Pirkanpojat

JEESUSE SAADIKUD

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab
Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

P 21. oktoober kell 10.00 Missa
E 22. oktoober kell 13.00 Missa
T 23. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu.

Meelis Vahar – viiul, Kersti Petermann – orel

L 27. oktoober kell 16.00 Kontsert.

Liverpooli katedraali koori (Inglismaa). Dirigent: David Poulter.
Kontsert on tasuta

USUVÕITLUS

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga.
Rm 12:21

Leerikool

Järgmine leerikool alustab 13.01.2013
Registreerimine koguduse kantseleis
või kodulehel.
2012. aasta lõpuni toimub koguduse

RAHVALOENDUS

Elektroonse ankeedi leiate kodulehelt
ja paberankeedi kirikust

Diakooniatöö
Toolivõimlemine
neljapäeviti kell 11 koguduse majas
Kaarli seeniorid
17. oktoober kell 14 koguduse majas
Koraalikoor
4. oktoober kell 13 koguduse majas
Lein võib võtta rohkem jõudu kui keegi
oskaks arvata.
Toeks kaotusvalu kogenud inimestele
koguneb järjekordne leinarühm.
Kokku saadakse seitse korda ja
kohtutakse kord nädalas.
Järgmise rühmaga alustame
2012. aasta novembris.
Juhendajateks on Helen Tuulik ja
Saima Sellak-Martinson (5301 5848).

KOGUDUSE KANTSELEI

Esmaspäev, reede kell 10–13
Teisipäev, neljapäev kell 10–13, 14–16
Kolmapäev
kell 10–13, 14–18

Õpetaja Jaak Aus

Teisipäev 10–13, kolmapäev 11–13

Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006,

P 28. oktoober kell 10.00 Missa
Õpetaja Jaak Ausi koguduse õpetaja ametisse seadmine
E 29. oktoober kell 13.00 Missa
T 30. oktoober kell 17.30 Muusikaõhtu.

Swedbank 221011214295

Tiit Kiik – orel. Tiiu Kiik – vokaal ja elektroonika
K 31. oktoober kl 18.00 Missa, Usupuhastuspüha

Swedbank 221040614950

annetused remondi heaks:

