
Ometi jään ma ikka sinu juurde; sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja 
võtad mind viimaks vastu ausse. Ps 73:23–24
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Ometi jään ma ikka sinu juurde; sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind 
viimaks vastu ausse. Ps 73:23-24

Tõenäoliselt võib kõigil elus ette tulla ränkraskeid hetki, mil tundub, et maailm kõigub jalge all, mil hingevalu on nii suur, et eda-
sine elu näib võimatu olevat. Keerulises olukorras võime lootusetuses nõrkeda, võime takerduda süüdlaste otsimisse, võime 
paljutki mõtlematut korda saata...
Siiski, ma olen kindel, et kui hoolega meenutame, on meil kõigil oma tänaseni elatud elust tuua vähemalt(!) üks näide selle 
kohta, kuidas kunagi nii ületamatuna tundunud raskus on minevikuks saanud, kuidas elu on meie teele toonud uusi pöördeid 
ning ettearvamatuid lahendusi. See annab nii usku kui ka tunnistust katsumuste möödumise võimalikkusesse ja põhjust selle 
eest Jumalale tänulik olla.
Kristlaste õnn on teadmine, et me ei ole kunagi üksi, ka kõige mahajäetununa tunduval hetkel on Jumal meid saatmas, Ta on 
„haaranud kinni me paremast käest“ ja talutab meid katsumustest läbi. Tema toel liigume me eesmärgi poole – igavesse ellu, 
mida Jeesus meile tõotanud on: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel 
on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.“ (Jh 5:24) 
Andku Jumal meile kõigile jätkuvalt jõudu Tema käest kinni hoida!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Kaarli kogudus laieneb koguduse majas 
Kes on juunis sattunud Kaarli koguduse kantseleisse, teab, et 
lisaks kirikule toimub usin ehitustöö ka kogudusemajas Toom-
puiestee tänaval. Nimelt otsustas koguduse juhatus, et viib 
sel aastal ellu kauaaegse unistuse ja koguduse kantseleisse 
pääseb peatselt peauksest. Tegemist on suuremate ümber-
korraldustega meie koguduse majas ja tulemuseks peaks ole-
ma paremad võimalused koguduse elus lisategevusi ette võtta 
ning inimesi kaasata.
Soov võtta peauks koguduse kasutusse on olemas juba ajast, 
mil hoone 1994. aastal Kaarli kogudusele tagastati (ka algse 
plaani järgi oli kogudusemaja planeeritud nii, et sissepääs 
kantseleisse ja kabinettidesse läks peauksest, 2-3 korruse 
korteritesse aga oleks pääsenud kõrvalustest). Paraku pole 
majanduslikud kaalutlused seda siiani võimaldanud. Suurem 
osa esimesest korrusest ja keldrist oli antud üürile ning üüri-
raha aitas toetada meie ettevõtmisi muudes töövaldkondades, 
muu hulgas teha remonti kirikus. Selleks, et võtta ruumid 
koguduse kasutusse, tuli välja mõelda lahendus, mis aitaks 
kompenseerida senist üüritulu.
Vajadus muutusteks sundis seda lahendust otsima. Lisaks 
kantseleile kimbutas ruuminappus ka Kaarli Kooli, mis laieneb 
igal aastal ühe klassi võrra. Koguduse vabatahtlike töö tege-
misel andis pidevalt tunda ka vajadus selliste ruumide järgi, 
kus saaks korraldada väiksemaid kogunemisi. Olemasolevad 
saalid on lootusetult üle koormatud. Lahendust vajas ka las-
teaia ja kooli toitlustamise probleem, siiani toodi söök iga päev 
termostega kohale, mis on aga kallis.
Koguduse maja keldri- ja esimese korruse ümberkorraldamine 
lahendabki kogu kirjeldatud probleemipuntra. Juhatus otsus-
tas, et annab keldrikorruse läänepoolse (Toompuiestee pool-

se) osa senise elektroonikakomponente tootnud firma asemel 
üürile toitlustusettevõttele. Sügisest avab kogudusemajas oma 
uksed kohvik, millel on oma köök ja mille tarbeks on plaanis 
luua Toompuiestee trollipeatuse juures majale lisasissepääs. 
Kohviku köök tuleb piisavalt võimas, et suuta ära toitlustada 
mitte ainult kogu majarahvas ja ümbruskaudsed asutused, 
vaid ka meie lasteaia ja kooli lapsed. Laste söögiruumiks jääb 
keldrikorrusel saal, mis asub peauksest sisse tulles ja trepist 
alla minnes vasakut kätt. Sama ruumi saab kogudus kasutada 
ka oma kõikvõimalikeks muudeks ettevõtmisteks, olgu nen-
deks kooriproovid, loengusari, väiksemat sorti pulmapeod või 
peielauad vms. Söögisaalis saab kogudus viia läbi ka oma koh-
vilaudasid või muid kogunemisi. Kui kohviku ruum ja köök on 
antud üürile toitlustajale, siis söögisaal jääb täielikult koguduse 
kasutusse ja kohvikuga on kokku lepitud, et nad tagavad seal 
vaid toitlustamise ning võivad soovi ja võimaluse korral ruume 
koguduselt tunnipõhiselt kasutusse saada.
Selleks, et koguduse kantselei saaks hakata maja kasutama 
peauksest, oli vaja kolida kogu kantselei maja Vabaduse väl-
jaku poolsest tiivast Toompuiestee poolsesse tiiba. Sügisest 
on koguduse õpetaja, abiõpetaja, diakoni ja teiste töötajate 
kabinetid peauksest sisse tulles vasakut kätt. Sekretäri laud ja 
vastuvõturuum jäävad kohe peatrepi taga olevasse fuajeesse.
Praegu neis ruumides olev lasteaed kolib aga senistesse kant-
selei ruumidesse maja idatiivas. Selline lahendus annab laste-
aiale ruumi juurde nii palju, et praegu hoovimajas olev sõime-
rühm saab tulla peahoonesse. Nii on kogu Toompuiesteel asuv 
lasteaed ühe katuse all ja see tähendab, et lasteaia elu on või-
malik säästlikumalt korraldada. Nii õpetajad kui õppevahendid 
saab koondada kokku. Sõimerühmast vabaks jääv ruum läheb 
aga sügisel meie teise lennu esimese klassi tarbeks.



Kui keegi soovib Walcker-oreli kapitaalremondi toetuseks 
annetada, siis on seda võimalik teha neljal moel:
1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskarpi.
2. Annetades EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse 
oreli arveldusarvele EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile. Kõikide annetaja-
te nimed jäädvustatakse kiriku seinale asetatavale tänuplaa-
dile. Iga annetatud vile kohta väljastab kogudus tänukirja, 
millel kirjas kirikule kingitud vile nimi. Vilede hinnad jäävad 
vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 
vilet pikkusega mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetate oreli 
remonti 3 euroga.
2013. aastal laekus oreli toetuseks 11 000 €.

Kirikule on kingitud 203 orelivilet.

REMONTTÖÖD JUUNIS
Juunis jätkusid kirikusaali lae värvimistööd.  
Mais leiti lae puhastamise käigus lae keskosa puidust kande-
konstruktsioonilt puidu kahjustused, mis tänaseks on ka juba 
välja vahetatud. Samasugused kahjustused kardeti leida ka  al-
taripoolsetelt puidust kandekonstruktsioonilt. Nõrkade kohtade 
leidmiseks koputati puidu osa haamrikesega läbi. Mõnes kohas 
tekkis kumeda kõla tõttu puidukahjustuse kahtlus ja protsessi 
otsustati kaasata eksperdid. Ekspertiis käigus tehti resistograa-
filised uuringud - pooleteist millimeetrise puuriga tehti puidu sis-
se augud (30 cm sammuga, kokku 15 auku), mille põhjal tuvas-
tati, et puidukahjustused puuduvad (puit oli küll lõhki kuivanud, 
aga see ei nõua talade väljavahetamist). 
Peale ekspertiisi läbiviimist jätkakati puidu puhastamist ja vär-
vimist. Tänaseks on värviga kaetud 2/3 lae puitosast. Juunikuu 
lõpus alustati põhjapoolse võlvkaare puhastamsiega, mille vär-
vimistööd toimuvad juba juulis.
Altariesisel kroonlühtril vahetati välja vanad tinakestas elektri-
juhtmed, mis pärinesid 1924. aastast. Lühtrile lisati ka helindu-
se tarbeks kaablid.

Märtsis, aprillis, mais ja juunis on töödele kulunud 26 183 €.

Ka lasteaia lapsed hakkavad edaspidi oma ruumidesse sisene-
ma küljeukse asemel peauksest, kuid keeravad kohe fuajees 
ära paremale ja on koguduse kantseleist eraldi.
Koguduse kantselei saab samuti ruumi juurde. See on ka 
hädavajalik, sest kuni tänaseni ei ole koguduse abiõpetajal 
olnud ruumipuuduse tõttu oma töölauda. Praegu lasteaia rüh-
maruumiks olev hoovipoolne ruum kujundatakse kabeliks, kus 
on väike altar ja kus on vajadusel võimalik läbi viia väiksemaid 
palvetunde, hingehoidlikke vestlusi, aga ka väiksemaid laulu-
tunde, piiblitunde ja muid kogunemisi.
Kogu selle keerulise ümbertõstmise, kolimise ja ehitamise 
tulemusel saab ruume juurde nii koguduse kantselei, las-
teaed, muusikud ja vabatahtlikud. Ja seda kõike õnnestub 
teha nii, et koguduse majas hakkab toimuma toitlustus.
Ühtlasi õnnestub seda teha nii, et kogudus ei kaota üüritulu. 
Kuna senisel üürnikul oli vana ja soodne leping ja kuna toitlus-
tusasutuste pindade üürid on tavapinna üürist kõrgemad, saab 
kogudus senisest väiksema välja üüritud keldrikorruse pinna 

pealt paremat üüri. Toitlustajale üüritakse kontoriruumiks väl-
ja ka ruum, mida on varem kasutatud Noortetoana. Kokku on 
lepitud ka, et lasteaed hakkab esimese korruse ruumide eest 
soodushinnaga üüri maksma. Kuigi see on mõnes mõttes raha 
tõstmine ühest taskust teise, on juhatus seisukohal, et läbi-
paistvuse ja selgema majandamise huvides peaks Kaarli Koo-
lil olema kogudusega siiski selge üürisuhe. Tänu neile muutus-
tele ei kaota kogudus üüritulus rohkem kui need paar kuud, mil 
toimuvad eelmise üürniku kolimisjärgsed remonttööd. Lisaks 
muidugi tuleb kogudusel kanda remondi enda kulu, milleks 
juhatus küsis mai kuus koguduse nõukogult heakskiidu. Nõu-
kogu leidis, et tegemist on põhjendatud investeeringuga kõige 
laiemas mõttes: me avardame oma koguduse tegevus- ja 
arenguvõimalusi ja teeme väärtuslikumaks oma koguduse 
kinnisvara. Loodame, et kõik plaanid realiseeruvad täiel mää-
ral ning uued ruumid võetakse koguduse liikmete poolt hästi 
vastu ja laialt kasutusse.

Juhatuse liige Martin Helme

Koguduse maja I korruse plaan aastast 1939.



Oleme tänulikud kõigile, kellel on võimalik kogudust aidata 
kiriku lae värvimistöödes. 

Lae värvimine läheb kokku maksma ca 50 000 eurot. 
Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudu-
se kontole (Swedbank EE902200221040614950 märksõna 

„lagi“).
Seisuga 26. juuni on lae värvimiseks annetatud 422 €. 

Täname lahkeid annetajaid!

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ

Kaarli koguduse leeriaastapäev
Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, kelle kõrval 
istusid, mida tundides räägiti, milline oli leeripäeval ilm või 

millised Sinu emotsioonid?
Huvitav, kuidas kogudusel täna läheb? Mis on jäänud 

samaks, mis on muutunud?
Head 1989., 1999. ja 2009. aastal Tallinna Kaarli 

koguduses leeriskäinud koguduseliikmed!
Olete oodatud pühapäeval 21. septembril 2014 kell 10 
Kaarli kirikusse, et üheskoos meenutada möödunut ning 

lootusrikkalt vaadata tulevikku.
Osalemisest palume teada anda hiljemalt 15. sept. telefonil 

619 9100 või e-posti aadressil tallinna.kaarli@eelk.ee .

Kuldleeripüha 
jumalateenistus toimub 24. augustil kell 10. 

Ootame koguduseliikmeid, kes on 
saanud leeriõnnistuse aastal 1964. aastal

Oma osavõtust andke palun eelnevalt
teada koguduse kantseleisse.

Nelipühal, 8. juunil, tunnustati 
tublisid EELK kaastöötajaid, 

toetajaid ja vabatahtlikke abilisi

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik avaldas Tallinna Piiskoplikus 
Toomkirikus tunnustust teenekatele kiriku töötegijatele, toeta-
jatele ja vabatahtlikele abilistele. Nende hulgas ka Kaarli kogu-
dusega seotud inimestele:
Tunnustamist leidsid seekord:

EELK Teeneteristi III järk:
Signe Aus – Kaarli Kooli direktor, koguduse lastetöö juhataja

Aukirjad:
Hilkka Hiiop – Kunstimuuseumi Konserveerimise osakonna 
juhataja kt, EKA dotsent, J. Kökeri fresko konserveerimistööde 
juht
Meelis Holsting – Kaarli koguduse laste- ja noortetöötegija, 
saatejuht
Toomas Mäeväli – orelihooldaja (ka Kaarli koguduses), kiriku-
kellade paigaldaja
Saima Sellak-Martinson – Kaarli koguduse diakon
Ellen Tamm – Kaarli koguduse vabatahtlik kaastööline
Sven Torpel – Kaarli koguduse haldusjuht

EELK aukirja saanud Hilkka Hiiop koos koguduse juhatuse esimehe 
Vootele Hanseniga

Tunnustatud Tallinna Piiskopliku Toomkiriku altari ees

KALMISTUPÜHAD 2013
6. juulil kell 13.00 

Rohuneeme  kalmistul. Viimsi Püha Jaakobi kogudus.
6. juulil  kell 16.00 

Liiva kalmistul. Nõmme Rahu kogudus.
20. juulil  kell 13.00 

Naissaarel  kirikus ja kalmistul.  
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.

26. juulil  kell 12.00 
Väike-Pakri kirikus ja kalmistul. 
Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus. 

27. juulil  kell 12.00 
Suur-Pakril. Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.



Kantselei lahtiolekuajad 01.06-31.08
E, T, N 10-13
K 10-13 ja 16-18
R suletud
Õpetaja Jaak Aus
Esmaspäev 11–13, Teisipäev 10–13 
Kolmapäev kell 11–13, 16–18
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Neljapäev kell 14–16
Diakon Saima Sellak-Martinson
Neljapäev kell 11–13

telefon: 619 9100, 619 9101
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: Kaarli Sõprade Klubi
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

Leerikool
21.04.2014–06.07.2014
21.05.2014–06.07.2014
 10.09.2014–07.12.2014
 27.10.2014–01.02.2015

KIRIKU KORISTAMINE
Reedeti kell 10 hommikul.

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september 

E, K, N, R kell 10-15
T kell 13-19

Ootame appi kiriku valvureid!
Kontakt: Jaanus Ruiso, Rein Vrager

JUULI KIRIKUS...

KUTSE JUMALA RIIKI 
Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina 
annan teile hingamise! Mt 11:28
P 29. juuni kl 10.00 Missa
E 30. juuni kl 13.00 Missa
T 01. juuli kl 17.30 Muusikaõhtu

Denis Kasparovitsh – orel. Kavas: Süda, Arro, Franck, Reger, Liszt
KADUNUD JA JÄLLE LEITUD
Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10
P 06. juuli kl 10.00 Missa, Leeripüha
E 07. juuli kl 13.00 Missa
T 08. juuli kl 17.30 Muusikaõhtu

Oreliduo Denis Kasparovitsh ja Kristina Vilotsheva
N 10. juuli kl 19.00 The Alion Baltic International Music Festivali kontsert

Michael Bulychev-Okser (USA, klaver), Madina Fayziyeva (Usbeki-
stan, klaver), Elena Nesterenko (Saksamaa, klaver), Tatiana Rubins-
kaya (Venemaa, Mezzo-sopran), Janette Lallier (USA, sopran). Kavas: 
J. S. Bach, G. Verdi, S. Rachmaninov, F. Schubert, G. Donizetti.

HALASTAGE! 
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1
P 13. juuli kl 10.00 Missa
E 14. juuli kl 13.00 Missa
T 15. juuli kl 17.30 Muusikaõhtu

Marika Kahar – orel. Kaastegev solist.
ISSANDA TEENISTUSES
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodani-
kud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
P 20. juuli kl 10.00 Missa
E 21. juuli kl 13.00 Missa
T 22. juuli kl 17.30 Muusikaõhtu

Piret Aidulo – orel, Irene Kabonen- sopran
ARMASTUSKÄSK 
Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunasta-
nud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1
P 27. juuli kl 10.00 Missa
E 28. juuli kl 13.00 Missa
T 29. juuli kl 17.30 Muusikaõhtu

Moskva vanamuusika ansambel Da camera e da chiesa. Viktor 
Felitsiant – viiul, Valeria Golovko – sopran, Nadezda Panfjorova – 
mezzosopran, Piret Aidulo – orel


