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Kas ma ainult ligidal olen Jumal, ütleb Issand, aga kaugemal ei olegi Jumal? Jr 23:23.

Prohvet Jeremija raamat on tähelepanuväärne, kuna kogu selle sisu väljendub pikameelsusele tugineval Jumala armastuses 
ja õigluses. Jeremija kuulutuse kohaselt saab rahvas nuhelda seetõttu, et on eemaldunud Jumalast. Jumala karistus ei tule 
aga kohe, vaid alles siis, kui inimesed on jätnud kasutamata kõik neile antud võimalused ja hoiatused. Ka septembrikuu loo-
sung on üks Jumala meeldetuletusi sellest, et ta on kogu aeg inimeste juures. Ta on Jumal ka siis, kui inimestele tundub, et 
Ta on neist eemaldunud. Sellist mõttelaadi kasutavad valeprohvetid, kes püüavad oma kuulutust muuta Jumala omaks ja oma 
plaane teha Jumala plaanideks. Selliste inimlike soovide jumalikuks muutmise eest hoiatab Issand.
Jumal on meie juures iga päev ning Tema sõnast ja armuvahenditest osa saades, ei ole vaja loota millelegi muule.

Abiõpetaja Jaak Aus

1. oktoobrist 2012 lahkub Kaarli koguduse õpetaja kohalt piiskop Einar Soone. Vakantseks kuulutatud koguduse õpetaja kohale 
kandideeris kuus vaimulikku: Jaak Aus, Jaanus Jalakas, Algur Kaerma, Jüri Pallo, Marko Tiitus ja Arho Tuhkru. 26. augustil valis 
koguduse nõukogu uueks koguduse õpetajaks praeguse abiõpetaja Jaak Ausi, kelle introduktsiooni (ametisseseadmise) teenistus 
toimub 28. oktoobril kell 10. Soovime talle uues ametis palju Jumala õnnistust!
Piiskop Einar Soone teenib koguduse õpetajana viimast korda 30. septembril. Peale teenistust on kaetud kohvilaud.

Koguduse nõukogu valis 26. augustil uue õpetaja

Möödunud on üle poole euroaja teisest aastast. Koguduse-
liikmed tunnevad kirikuhoonet, kuhu kogunetakse pühapäeviti 
kuulama rõõmusõnumit, osa saama sakramendist ja vastu võt-
ma õnnistust, aga ka ametitalitustele – abielu laulatama, lapsi 
ristima ja lähedasi maiselt teekonnalt ära saatma. Mis maksab 
aga kogudusele kirikuhoone ja oreli ülalpidamine ja hooldus? 
Jaanuarist juuli lõpuni on kulunud 28 335 €. Küttele kulus 
16 672 € – hea, et möödunud talv ei olnud liiga külm. Elektri-
energia eest tasusime 2 926 €, vee ja kanalisatsiooni eest 387 
€, valveteenusele kulus 981 €, prügi äraveole 163 €, heakorra 
ja koristusteenustele (lumevedu, muru ja porivaiba hooldus) 
1 505 € ning igapäevaseid remonditöid tehti 2 070 € eest. Ki-
rikuhoones asuvate töökohtade sidekulud (telefon ja interneti-
ühendus) läksid kogudusel maksma 1 191 € ja oreli hooldus 
1 727 €. Kirikuhoone ja sellega seotud vastutuse kindlustuse 
eest tasusime 714 €.
Koguduse varade haldamise ja hooldamise töödest on kiriku-
hoone osa  ligikaudu pool, seega võib kiriku haldamise ja hool-
damise tööjõukuluks (palk, sotsiaalmaks ja töötuskindlustus) 
lugeda 10 242 €. Kogudused kannavad ka osa kirikuorganisat-
siooni kuludest. Kirikumakse (kirikukassa- ja solidaarsusmaks)  
tasusime EELKle 7 575 €.

Kokku kulus seitsme kuuga kirikuhoone ülalpidamisele ja 
oma kohustuste täitmisele EELK ees 46 135 €.
Kui suur oli koguduseliikmete panus? Jumalateenistustel toi-
muvate korjandustega kogunes 8 518 €. Ametitalitustel anne-
tati 8 503 €. Lisada tuleb liikmeannetused, mis peaksid katma 
ka koguduse tegevuskulud, kantselei ülalpidamise ja vaimulike 
ning teiste töötajate palga. Liikmeannetusi laekus  seitsme kuu-
ga 36 653 € ja liikmeannetajaid oli sel perioodil 990. Keskmine 
liikmeannetus on seega 37 eurot. Kokku annetasid koguduse-
liikmed ja kirikulised koguduse igapäevaseks tööks 53 674 €. 
(Ka koguduse vasevarude eest kantakse hoolt. Peaaegu kõigi 
euroaja korjandustega oleme saanud vanu nõukogude münte).    
Selle aasta esimesel poolel jätkus ka kiriku siseremont. Re-
mondimaterjalidele ja tellitud töödele kulus 19 965 €. Tööjõuku-
lud remondiks olid 11 826 €, remont kokku läks maksma seega 
31 791 €. Sihtotstarbelisi annetusi remondiks laekus 23 908 €.
Usutunnistuskirjadest me teame, et kirik on seal, kus kuuluta-
takse evangeeliumi ja saadakse osa sakramentidest. Toodud 
arvude põhjal võib öelda, et kogudus peab ülal kiriku tegevuse. 
Ka hoone hoolduse ja küllap varsti ka kulumise. Suur tänu kõi-
gile annetajatele.

Juhatuse esimees Vootele Hansen

Kirikuhoone ülalpidamine



12. september – 02. detsember 2012 
Registreerimine koguduse kantseleis 

või kodulehel

Leerikool

2012. aasta lõpuni toimub koguduse
RAHVALOENDUS

Elektroonse ankeedi leiate kodulehelt 
ja paberankeedi kirikust

TEELISTE KIRIK
01. september – 30. september kell 10–14
Ootame appi vabatahtlikke kiriku valvureid!

Võtke ühendust kirikumeeste 
Jaanus Ruiso või Rein Vrageriga14. oktoobril toimub juba neljandat aastat 

Lõikustänupüha laat.

Oleme tänulikud kõigile, kes annetavad laada 
heategevuslikuks müügiks suviseid hoidiseid, kuivatatud 

taimeteed, oma aias kasvanud puu- ja köögivilja

KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”

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. 

KAMPAANIA 
“ANNETUSED KAARLI KIRIKU REMONDI HEAKS”

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

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 1.09.2012  on laekunud 37 501 eurot

Mudilaskoori proovid toimuvad teisipäeviti: 5-aastastele kell 16.00–
16.45, 6-7-aastastele kell 17.00-17.45. 
Lastekoor koguneb komapäeviti: I–II klass 15.00–16.00, III–V klass kell 
16.00–17.00.
Kammerkoor Canoruse tavaproovid toimuvad kolmapäeviti kell 17.30–
19.00. Lisaks ruhmaproovid kokkuleppel. Esimene proov 29. augustil 
kell 18.00. Oodatud on uued lauljad!
Kontsertkoori proovid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja 
kolmapäeviti kell 19.00–21.00. Esimene proov 3. septembril kell 19.00. 
Oodatud on uued lauljad!
Naiskoori proovid toimuvad esmaspäeviti kell 17.15–18.45. Esimene 
proov toimub 10. septembril. Ootame uusi lauljaid kõikidesse häälerüh-
madesse.
Segakoori proovid toimuvad neljapäeviti kell 18.00–19.45. Esimene 
proov toimub 13. septembril kell 18.00. Ootame uusi lauljaid kõikidesse 
häälerühmadesse, eriti tenoreid ja bassilauljaid.

Kooride proovid toimuvad koguduse majas.
Koraalikoor koguneb kord kuus esimesel esmaspäeval kell 13. Esimene 
kogunemine toimub 13. septembril kell 13 õppeklassis. Kõik, kes on 
huvitatud ühehäälsete koraalide laulmisest, on teretulnud.

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid 
19. september kell 14 koguduse majas 

Koraalikoor 
6. september kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

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

Võtame vastu kasutatud rõivaid, 
jalatseid, ka kodutekstiile ja lauanõusid



Kontsertkoor laulmas Wittenbergi lossikirikus. 

Tütarlaste ansambel kontserdireisil Inglismaal

LASTETÖÖ RINGID ALUSTAVAD:
KIRIKUKOOL

Mudilasrühma (kuni 5-aastased lapsed) tunnid algavad 
pühapäeviti kell 12.00 koguduse majas.
Lasterühm (lapsed alates 6. eluaastast) koguneb igal 
pühapäeval kell 12.00 koguduse majas.
Noorterühm (noored alates 11. eluaastast) saab kokku 
igal pühapäeval kell 12.00 koguduse majas.
PILLITUNNID

Lapsi alates 5. eluaastast oodatakse õppima indivi-
duaalõppena klaverit või plokkflööti. Tundide ajad kok-
kuleppel õpetajaga.
MUDILASTE MUUSIKARING

Tunnid toimuvad esmaspäeviti Kaarlikese Mudilas 
(Koidu 12): 3-aastastele kell 16.00–16.45 ; 4-aastastele 
kell 17.00 –17.45
BEEBIKOOL

Beebikool on mõeldud 0,6–3 aastastele lastele. Tunnid 
toimuvad koguduse maja saalis kolmapäeva ennelõu-
nal.
LIIKUMISRINGID. Nooremate laste (4–5 aastased) tunnid 
toimuvad teisipäeviti kell 17.00 Mudilas (Koidu 12), va-
nemate laste (5–8 aastased) tunnid esmaspäeviti kell 
15.45 koguduse maja saalis. 
KÄSITÖÖRING

3–5 aastastele mudilastele mõeldud tunnid toimuvad 
teisipäeviti kell 16.15 Mudilas (Koidu 12).
5–10 aastaste poiste ja tüdrukute tunnid toimuvad nel-
japäeviti kell 16.00–17.30 koguduse majas lasteaia Õu-
nakese rühma ruumis.
Muusikastuudio koorid ja Kaarli maja käsitööring alus-
tavad septembri teisest nädalast, ülejäänud ringid ja 
kirikukool alustavad oktoobrist.
Täpsem info: www.kaarlikogudus.eu/kaarlike

KOGUDUSE SUVISEID TEGEMISI...

Koorid osalesid Suure-Jaani muusikafestivalil

Kaarlikese suvelaager toimus Pilistveres

Perelaager toimub Villa Nõvas 15.–16.09.2012 
Matkatakse, meisterdatakse ja mängitakse, peetakse 

loenguid, peetakse lõkkeõhtu ja kuulatakse 
Henry Laksi kontserti. 

Meid ootavad toredad inimesed, uued teadmised ja 
huvitavad kohtumised.

www.kaarlikogudus.eu/kaarlike

Õnnitleme – Einar Soone 65
26. septembril täitub koguduse õpetaja Einar Soonel 

65. eluaastat. Kaarli kogudust on ta õpetajana 
teeninud 1985. aastast. 

Soovime talle rohket Jumala õnnistust ja 
heade inglite kaitset!



Avatud: E, R kell 10–13; T, N kell 10–13, 14–16; K kell 10–13, 14–18KOGUDUSE KANTSELEI 

SEPTEMBER KIRIKUS...
MEIE LIGIMENE
Kristus ütleb:  Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pise-
matest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40

P 02. september kl 10.00 Missa
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E 03. september kl 13.00 Missa 
T 04. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Maren Ülevain – mezzosopran. Kersti Petermann – orel. 
Kavas: Vivaldi. 

TÄNULIKKUS
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu.      
Ps 103:2

P 09. september kl 10.00 Missa
E 10. september kl 13.00 Missa 
T 11. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Toomas Bubert – viiul, Marika Kahar – orel.   
JUMALA HOOLITSUS
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest.      
1Pt 5:7.

P 16. september kl 10.00 Missa 
E 10. september kl 13.00 Missa
T 18. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel. 
JEESUS ANNAB ELU
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu 
toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10b

P 23. september kl 10.00 Missa 
E 24. september kl 13.00 Missa
T 25. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Kadri Ploompuu – orel.  
KRISTLASE VABADUS
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1 Jh 5:4c.

P 30. september kl 10.00 Missa
Piiskop Einar Soone viimane teenistus koguduse õpetajana. 
Peale teenistust kaetud KOHVILAUD.

Piiskop Einar Soone:  Esmaspäev: 10–14, kolmapäev 16–18
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, 
Swedbank 221011214295
annetused remondi heaks:  
Swedbank 221040614950

ÜHEST SEPTEMBRIKUU 
MUUSIKAÕHTUST

18. septembril esineb Kaarli kirikus organist 
Kristel Aer, kes on meile juba varasemast 
tuttav nii Kaarli muusikaõhtute kui ka näiteks 
Tallinna rahvusvahelise orelifestivali kaudu. 
Üheks ta lemmikheliloojaks on Johann Se-
bastian Bach (1685–1750) ja ka seekord on 
meil võimalik kuulda Bachi loomingut. Kavas 
on veel Liibanoni päritolu Prantsuse organis-
ti ja helilooja Naji Hakimi (snd 1955) kompo-
sitsioone ja vene orelimuusikat. Kristel Aer 
selgitas, et teda köidab eri ajastute ja maa-
de muusika – kui olla mingil ajal lähemalt 
seotud näiteks vanema muusikaga, siis on 
loominguliselt põnev tulla taas romantikute 
või kaasaegsete juurde, sealhulgas muidugi 
eesti muusika. Selles mõttes on Naji Hakimi 
looming olnud talle üks viimase aja huvita-
vaim muusikaline leid.
Igapäevatöö mõttes on Kristel Aer EELK 
Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakon-
na juhataja assistent ja õppejõud, ühtlasi ka 
Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli 
õppejõud ja mõningase pausi järel sügisest 
jälle Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli 
oreliõppejõud. Ta on lõpetanud Eesti Muusi-
kaakadeemia koorijuhtimise erialal prof Kuno 
Arengu juures ja õppinud samas orelit prof 
Hugo Lepnurme ja Ines Maidre juhendami-
sel. Orelit on ta põhierialana õppinud veel ka 
Sibeliuse Akadeemia kirikumuusika osakon-
nas, kust ta sai kirikumuusika magistrikraadi 
ja organisti diplomi. Ta on end organistina 
täiendanud Kopenhaageni Kuninglikus Kon-
servatooriumis ja paljudel meistrikursustel. 

Muusikateadlane Ene Pilliroog     


