
Öeldakse: „Kõik on lubatud!“ – Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!“ – Siiski kõik ei ehita kogudust. 
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu! 1Kr 10:23–24

SÕNAD JA TEOD+

VAADATES TAGASI AASTALE 2011

EELK TALLINNA TOOMPEA 
KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI 
VEEBRUAR 2012  NR  1 / 1

VÄIKE JUHTMÕTE VÕI TERVITUS VMS

Kaarli kogudus on möödunud aasta eest tänulik 
Jumalale ja ustavatele koguduseliikmetele. 2011. 
aastal jätkusid kirikuhoone remonttööd ja selle 
tulemused rõõmustavad iga kirikulise silma – kiriku 
interjöör on saanud puhtamaks ja kaunimaks. 
Kirikus olevad tellingud ei seganud rahvarohkeid 
jumalateenistusi ega riiklikult tähtsaid ametitalitusi, 
vaid andsid tunnistust, et suur sakraalhoone vajab 
pidevalt hoolitsemist ja sellega tullakse ka oma 
jõududega toime. Kogudus elas oma tavapärases 
rütmis ja kirikukellad kutsusid jumalateenistusele 
110-l korral. Pühapäevastel teenistustel osales 
keskmiselt 232 inimest ja aasta armulaualiste arv 
ulatus pea 10000-ni. Aasta jooksul ristiti 216 inimest, 
leeriõnnistuse said 140 uut liiget ja laulatustalitusel 
anti õnnistus 25 paari abielule. Matusetalitus viidi läbi 
107-l korral. Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 
2070. Aasta oli ka kontsertide rohke, need toimusid 
91-l korral. Kokku käis Kaarli kirikus aasta jooksul 
62500 inimest.

Koguduse juhtorganid tegid oma tavapärast tööd, 
koguduse nõukogu pidas kaks koosolekut ja kogu-
duse juhatus kogunes 12-l korral. Suur osa koguduse 
tegevusest toimubki vabatahtlike abil. 

Muusikatöös osales kümme muusikakollektiivi 234 
inimesega ja hinnates koguduse kooriharjutustele ku-
lunud aega, saab kinnitust tõsiasi, et eestlased on 
laulurahvas – kooriharjutusi peeti 1200 tundi. Oli ka 
põhjust. Koguduse muusikakollektiivid teenisid juma-
lateenistustel kaasa 36-l korral; laste- ja mudilaskoor 
osales noorte laulu- ja tantsupeol “Maa ja Ilm”, lisaks 
koos sega-, nais-ja kontsertkooriga Tallinna praost-
konna laulupäeval Nõmme kiriku aias. Muusika-
kollektiividel jätkus esinemisi nii kodu- kui välismaale: 

Miks me midagi teeme? Meie tegevused on suures joones jagatud kaheks: vajadused ja huvid. Vajadused 
on seotud vastutusega elu ees – me peame sööma, magama, laste eest hoolitsema, töötama jne. Huvid aga 
pakuvad meile rahuldust ja meeldivust: hobid, harrastused, vaba aja sisustamine jne. Kuigi peame vahel 
tegema ka asju, mis meile ei meeldi, teeme meelsamini üldiselt seda, mis on südamelähedane ja rahuldust 
pakkuv. Paulus aga toob esile midagi, mis ei sobi tänasesse maailma, kus sageli on esimesel kohal isiklik 
heaolu. Ta juhib tähelepanu, et kasu on vaid sellest, mida teed teiste heaks ja kus isiklikud naudingud on 
teisejärgulised. Jeesus Kristus ei tulnud siia maailma, et Teda imetletaks, vaid Ta tuli inimeste pärast – tuli 
neid teenima.                      Abiõpetaja Jaak Aus

käidi kontsertmatkadel Haapsalus, Hallistes, Narvas, 
Paides, Peipsi ääres, Pärnus, Räpinas, Lätis, Norras, 
Saksamaal, Soomes. Tallinnas osaleti ka mitmetel  
kogu linnarahvast puudutavatel sündmustel: Kesk-
ajapäevadel, Muuseumiööl Tallinna Päeva raames, 
I advendiküünla süütamisel Raekojaplatsil, Kultuuri-
pealinn 2011 lõpetamisel. 

Lastetöö vabatahtlikud olid abiks kirikukoolitundide 
läbiviimisel, laste pidude, laagrite, väljasõitude 
ja perejumalateenistuste korraldamisel. 2011. 
aastal osales Kaarli Koguduse lastetöös 190 last, 
toimus neli perejumalateenistust, neli palvust, kuus 
pereüritust ning kaks lastelaagrit. Lapsed on osalised 
muusikastuudio ja loovusklubi (liikumisringid, kunsti-
ringid, näitering, K3 klubi) töös. Lisaks sellele käis 
2011. aastal 85 last Kaarli Koguduse Lasteaias ja ka 
nemad osalesid aktiivselt lastetöös.

Koguduse tubli ja toimekas diakooniarühm on sa-
muti toeks olnud paljudel ettevõtmistel – Teeliste Kiri-
ku projektis, kiriku koristamistalgutel, Lõikustänupüha 
laadal, igakuisel kirikukohvil, uuskasutuskambris. Li-
saks on nad osalised mitmetel toredatel ettevõtmistel  
– Seenioride klubis, toolivõimlemisel, koraalikooris.

Paljude vabatahtlike toel on aasta jooksul ilmunud 
ka kaks koguduse ajakirja “Sulane”.

Lisaks vabatatlikele oleme tänulikud ka kõigile 
palgalistele töötegijatele, kes tehes hoole ja armas-
tusega oma igapäevatööd, aitavad kaasa koguduse 
elule ja arengule.

Uude aastasse jäävad tegemised usaldame aga 
Jumala juhtimise kätte, sest Jeesus Kristus ütleb: 
„Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi 
täielikuks!  2 Kr 12:9

         Aastaaruande põhjal  Külli Saard



KAMPAANIA “SILMAD SÄRAMA!”

Annetusest saadud raha läheb Kaarli kiriku idaseina 
remondiks, sh kiriku silmapaistvaima kunstiväärtuse      
J. Köleri kutsuvat Kristust kujutava freskotehnikas 

altarimaali restaureerimiseks. Palume appi kõiki, kel 
soovi ja võimalust aidata ning anda oma panus, et sel-
lel kunstiteosel kujutatud silmad taas särama läheksid. 
Iga väikseimgi heategu paneb loomulikult ka heategija 

enda silmad särama. 
Annetuskampaania kestab kuni 30. juunini 2012. 

Helistades numbril 900 7704 toetad Kaarli 
kiriku idaseina remonti 3 euroga. 

Seisuga 1.1.2012 on laekunud 148 eurot

KAMPAANIA “ANNETUSED KAARLI KIRIKU 
REMONDI HEAKS”

Kampaania eesmärgiks on koguda 1 miljonit eurot 
Kaarli kiriku remont-restaureerimise teostamiseks.

Selleks on trükitud nummerdatud flaierid, mida on 
võimalik oma tutvusringkonnas levitada.

Kui annetustest on kogunenud 20 000 eurot, 
siis loositakse välja esimene peaauhind – 

graafiline leht Jüri Arrakult. 
Loosimine toimub ainult nende annetajate vahel, kes on 

koos annetusega andnud teada oma nime ja 
kontaktandmed. 

Seisuga 28.1.2012 on laekunud 12 448 eurot

Peale detsembrikuist pausi jätkati 9. jaanuaril kirikus taas remonditöid. Alustati soklite puhastamisega 
lastenurgast kuni Soomepoiste mälestustahvli seinani  ja sama tööga jätkati kantslinurgast kuni veinikambrini. 
Jaanuarikuus jõuti veel soklid kantslinurgast kuni Soomepoiste mälestustahvli seinani krohvida ECODE 
krohviga. Veebruarist on kiriku idasein tellinguis, et alustada idaseina remondiga.

JAANUARIS JÄTKUSID REMONTTÖÖD

ANNETUSED REMONDI HEAKS

Heaks tavaks on saanud, et koguduse muusikajuht 
Piret Aidulo on teisipäevaseid muusikaõhtuid pla-
neerides tutvustanud kuulajaile nii noori talente kui 
ka tuntud muusikuid. Veebruarikuus esinevad kiri-
kus metsosopran Siiri Ronimois ja organist Toomas 
Trass, Pille Lille Muusikute Fondi solistid koos muusi-
kaakadeemia kammerorkestriga ning juba 60. tege-
vusaastat tähistav koguduse segakoor Marika Kahari 
juhatusel. 

Koos Piret Aiduloga esinevad aga 7. veebruaril 
noored lauljad Julia Lentsman (sopran) ja Zhenya 
Hovsepyan (metsosopran), kellega kohtumine on 
paljudele kindlasti esmakordne. Muusikuteed Narvas 
alustanud Julia Lentsman on Rahvusooper Estonia 
külalissolist ja esinenud sellistes rollides nagu Aida 
(Verdi „Aida“), Cio-Cio San (Puccini „Madama But-
terfly“), Liisa ja Tatjana (Tšaikovski „Padaemand“, 
„Jevgeni Onegin“). Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemia nii pianisti kui ka lauljana ja täien-
danud end laulu alal Itaalias. 2001. aastal pälvis ta 
Klaudia Taevi nim. rahvusvahelisel laulukonkursil 
Rahvusooper Estonia eripreemia ja 2009. aastal 
Poola 6. ooperifestivalil laureaaditiitli. Armeenia pärit-
olu Zhenya Hovsepyan elab ja tegutseb kontserdi-
lauljana praegusel hetkel Eestis. Oma hariduse sai ta 
Jerevanis maailmakuulsa soprani Gohar Gasparyani 
klassis, 2004. aastal pälvis ta Tamara Shahnazaryani 
nim. laulukonkursil kolmanda koha ja parima met-
sosoprani eripreemia. Vokaalkvartettide koosseisus 
on ta esinenud nii Armeenias, Gruusias, Iraanis kui 
ka USA-s. A-st 2007 on ta Jerevani Rahvusooperi 
stažöör. Nende 7. veebruaril Kaarli kirikus toimuva 
muusikaõhtu kavas on osi Pergolesi „Stabat mate-
rist“ ning Bachi, Offenbachi, Villa-Lobose jt heliloojate 
teoseid.  

Muusikateadlane Ene Pilliroog

VEEBRUARIKUU MUUSIKAÕHTUTEL ...



Lastetöö ootab teid koos perega pidulikule
EESTI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMISELE

24. veebruaril 2011 kell 12 Kaarli Koguduse maja saali!

“Loeme talled kokku”

Head koguduseliikmed! Ajal, mil kogu 
Eestis toimub oluline sündmus, rahva-
loendus, oleme otsustanud korrastada 
ka meie koguduseliikmete andmebaasi 
ja korraldada väikese rahvaloenduse 
“Loeme talled kokku”.

Luteri kiriku kogudustes on liikmete 
kartoteekide pidamise tava pikk ja 
Kaarli koguduses peetakse seda juba 
1990ndate aastate algusest elektroon-
sel kujul.

Tänapäeva kiiresti arenevas ühis-
konnas muutuvad inimeste kontakt-
andmed sagedamini kui veel mõned 
aastad tagasi. Seetõttu oleme tänu-
likud kõigile koguduseliikmetele, kes 
leiavad aega ja tahtmist oma kontakt-
andmetest teada anda.

Seda saab teha alates 1. märtsist 
kas elektroonselt koguduse kodule-
hel või täites kirikus jagatava väikese 
ankeedi. Ja loomulikult ka koguduse 
kantseleis.

Sel aastal hakkas lisaks kaks korda 
aastas ilmuvale koguduse ajakirjale 
“Sulane” igakuiselt ilmuma ka kogu-
duse infoleht “Sõnad ja teod”. Seda 
jagatakse paberkandjal kirikus, kuid 
kontaktandmete olemasolu korral 
saaksime seda ka kõigile huvitatutele 
saata e-posti teel.

Andmebaasi korrastamine on olu-
line ka käesoleva aasta lõpus toimu-
vate koguduse nõukogu valimiste kon-
tekstis.

1. veebruar – 1. aprill 2012 
toimub Kaarli koguduse

RAHVALOENDUS.
Elektroonse ankeedi saab täita

 koguduse kodulehel, 
paberankeedi leiate kirikust.

LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”

07. veebruar  Vilen Künnapu. Spirituaalne arhitektuur
14. veebruar  Vilen Künnapu. Louis Kahni ehitused 
   Indias ja Bangladeshis
21. veebruar  Mart Kalm. Moodne sakraalarhitektuur
28. veebruar  Kalmar Ulm. Idakiriku sakraalarhitektuur ja 
   sümboolika
Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 Kaarli koguduse õppe-
klassis /Toompuiestee 4/ Sissepääs vaba, võimalik teha vabatahtlik 
annetus

VOOTELE HANSEN - 50
19, jaanuaril täitus koguduse kauaaegsel juhatuse esimehel 
Vootele Hansenil 50 eluaastat.

V. Hansen on koguduse juhtimises osalenud juba 20 aastat. 
Aastatel 1991–2005 ja 2009 kuni tänini on ta pidanud koguduse ju-
hatuse esimehe ametit. Vahepealsed aastad 2005–2009 tegutses 
ta juhatuse liikmena.

Kui kogudus tunneb teda eelkõige aktiivse koguduseliikmena, 
siis tema tegevus ühiskondlikus mõttes on olnud palju laiem. 
Kümmekond aastat (september 1992 – märts 2003) kujundas ta 
terve Eesti saatust olles kolm koosseisu järjest riigikogu liige ja 
Tarandi “jõulurahuvalitsuse” (1994–1995) keskkonnaminister. Tal-
linna Järveotsa Gümnaasiumi geograafia ja ühiskonnaõpetuse 
õpetajana ei ole ta valimistest kõrvale jäänud ja on tegutsenud 
jaoskonnakomisjonides. Aga ühist leiab ta ka kooli ja riigikogu töös: 
“Õpetajal ja poliitikul on meetod sama – veenmine”. Küllap seda 
oskust läheb vaja ka juhatuse töös.

Üldkiriklikest ametitest täidab ta praegu  EELK Misjonikeskuse 
nõukogu esimehe amet.

V. Hanseni tegevust Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus on 
ka mitu korda tunnustatud: 2005. aastal sai ta EELK aukirja suure 
panuse eest EELK Kirikukogu ja mitme komisjoni töös ning pika-
ajalise ja ustava teenimise eest Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
juhatuse esimehena ning 2007. aastal tunnustati teda juba EELK 
Teeneteristi II järgu ordeniga.

Soovime talle koguduse poolt kõigis tema ettevaõtmistest Juma-
la õnnistust!



VEEBRUAR KIRIKUS

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

Piiskop Einar Soone
Esmaspäev 10–13, kolmapäev 16–18
Õpetaja Jaak Aus
Teisipäev 10–13, kolmapäev 11–13
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev 11–13
KANTSELEI ON SULETUD 
TUHKAPÄEVAL, 22. VEEBRUARIL JA 
VABARIIGI AASTAPÄEVAL, 24. VEEBRUARIL

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB 10022004706006, 
           Swedbank 221011214295

KOGUDUSE KANTSELEI 

11. jaanuar – 01. aprill 2012 
11. aprill – 17. juuni 2012

12. september – 02. detsember 2012 
Registreerimine koguduse kantseleis 

või kodulehel.

Leerikool

Toolivõimlemine 
neljapäeviti kell 11 koguduse majas 

Kaarli seeniorid 
15. veebruaril kell 14 koguduse majas 

Koraalikoor 
2. veebruaril kell 13 koguduse majas 

Diakooniatöö

Kogudusemaja keldriruumides on 
esmaspäeviti ja neljapäeviti 

kell 12–16 avatud 
UUSKASUTUSKAMBER.

Pakkumisel laste ja täiskasvanute 
riided-jalanõud. 

Oleme tänulikud vabatahtliku an-
netuse eest, mille kasutame kiriku 

remondi heaks.

TEENIMATU ARM
Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu 
suure halastuse pärast! Tn 9:18

P, 05. veebruar kell 10 Missa
Kaastegev koguduse naiskoor
Peale jumalateenistust KIRIKUKOHV kogudusemajas

E, 06. veebruar kell 13 Missa
T, 07. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Julia Lentsman – sopran, Zhenya Hovsepyan – mezzosopran, 
Piret Aidulo – orel

JUMALA SÕNA KÜLV
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

P, 12. veebruar kell 10 Missa
Kaastegev koguduse kontsertkoor

E, 13. veebruar kell 13 Missa
T, 14. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Kaarli koguduse segakoor – 60. Dirigent Marika Kahar
JUMALA  ARMASTUSE OHVRITEE
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis 
prohvetid on kirjutanud inimese Pojast!Lk 18:31

P, 19. veebruar kell 10 Missa
Kaastegev koguduse segakoor

E, 20. veebruar kell 13 Missa
T, 21. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Siiri Ronimois – alt, Toomas Trass – orel. Kavas: vene muusika
K, 22. veebruar kell 18 Tuhkapäeva/Palvepäeva Missa
L, 25. veebruar kell 11 Soome Sõjaveteranide Eesti 

Ühenduse ja Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse 
kirikupüha jumalateenistus

JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1 Jh 3:8b

P, 26. veebruar kell 10 Missa
Kaastegev solist Irene Kabonen

E, 27. veebruar kell 13 Missa
T, 28. veebruar kell 18 Muusikaõhtu

Pille Lille Muusikute fond esitleb: Tallinna Talvefestival. Esinevad 
solistid ja EMTA kammerorkester 
Igal pühapäeval jumalateenistuse ajal LASTEKIRIK. Teenistuse algu-
ses kogunetakse pulmakambri juures, et minna lastetöötegijate hoole 
alla lugusid kuulama ja joonistama-meisterdama. Vanemad saavad 
samal ajal jumalateenistusel osaleda.


