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Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat 22:13
On mihklikuu – alanud on uus kooliaasta, igapäeva töödes ja tegemistes seatakse uusi sihte. Ees seisavad taaskohtumised paljude sõp-
rade ja kaasteelistega. 

Et elus edasi jõuda vajame oma teel uusi alguseid ja väljakutseid. Kõik uus võib esmapilgul olla hirmutav. Saalomonile, Taaveti pojale algas 
samuti uus aeg. Isa käsul pidi ta ehitama Jumala nimele koja. Taavet manitses, et poja teel on kordaminek siis, kui too hoolsasti tähele 
paneb Issanda seadust. Seepärast õppis Saalomon oma isa Jumalat tundma ning teenis Teda siira südame ja sõnakuuleliku hingega, sest 
Issand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüdeid! Kui sa teda otsid, siis sa leiad ta, aga kui sa ta maha jätad, siis ta 
heidab su ära igaveseks ajaks /1 Ajaraamat 28:9/.

Saalomon järgis oma isa Taaveti õpetusi ja ehitas Jumalale koja. Eks meiegi osaks on hoolt kanda oma hinge eest ning panna sõnakuu-
lelikult tähele Issanda õpetusi. Olgem siis hoolikad otsima Issandat. Õppigem Teda tundma ja usaldama. Saalomoni kombel palugem, et 
Jumal õnnistaks usus kasvamist, selleks et meie teekonnal oleks kordaminek.

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Kogudusemaja peauks on kogudusele avatud
Mööduval suvel on toimunud mitmed muutused meie koguduse hoo-
netega. Kirikus on uue värvi saanud lagi, värvitud on pulmakambri 
ja eeskoja seinad. Koguduse majas on avatud kakskümmend aastat 
ainult üürilise päralt olnud peauks linnarahvale ja koos Tallinna linna-
ga remonditud trepp ja tugimüür kogudusemaja juures ning valminud 
ratastoolide, lastevankrite ja jalgrataste tee Kaarli puiesteelt Toom-
puiesteele. 
Kogudus sai omale maja 1864. aastal, kui keiser Aleksander II 
kinkis kogudusele senise Tallinna kindluse ja garnisoni ülema maja 
(Toompea 1) koos viljapuuaia ja Kiek in de Köki torniga. Sündmus on 
kajastamist leidnud ka sama aasta 26. augusti “Eesti Postimehes”. 
Keiserlikko kässo järrele sawad Tallinnas wallid ja kantsid mahha kistud, sõakraam 
ärrawetud ja krono maead ärramüdud, et rahwal rohkem rumi ehhitada ja ellada 
olleks. Siin Dom=mäel seisab üks suur kronomaea, kus enne sõakubberner sees 
ellas. Seda maea olleksid mitto suremad meest hea melega ärraostnud; agga 
Kaarli=kirriko patron, v. Schonert, kes selle koggodusse eest keigi kitusse wäärt 
hoolt kannab, võttis süddame rindu ja pallus meie armolist Keisri herrat, seda maea 
Kaarli=kirrikule kinkida. Temmaga ühhendasid ennast ka teised auustusse wäärt 
mehhed nago isseärranes kulus Dr. karell ja mitmed muud. Keisri Herra heldus on 
nendesinnaste  ausa meeste palwet kuulda wõtnud, ja nimmetud maea keigega, mis 
temmaga ühheks seisab, Kaarli=koggodusse pärrisomaks kinkinud, ja sedda 14. Julil 
omma käekirjaga kinnitanud.

“Waatke, armsad Eestiwennad, nenda tulleb abbi sealt, kus kegi polleks mõttelnud. 
Kui Kaarli=kirrikul üks nisuggune maea on, mis peale 20 000 rubla maksab, siis ei 
ole temma mitte ennam üsna ilma rahhata. Nüüd võib tö priskeste jälle eddasi käia.

Augusti ku essimesse päewade sees jõudisd keiserlikkud kinkimisse kirjad Tallinna, ja 
9. selle ku päeval anti meile sedda rõmust asja kirrikus kuulda. Mitmed silmad läksid 
niiskeks, ja keik koggodus õhkas ligutud süddamest: “Tänno taewa Issale, kes meie 
palwed on kuulnud! Tänno meie armolisse Keisri herrale, kes meie peale on hallasta-
nud! Tänno ka keige neile, kes selle pärrast on hoolt kannud ja waewa näinud, et meie 
palwed Keisri Herra ette ullatasid!

Koguduse majja asus elama õpetaja ja seal asus ka kantselei. Osa 
ruume üüriti välja. Hiljem oli seal kodu kolme pihtakonna õpetajatel. 
Maja jäi kitsaks ja enne I maailmasõda mõeldi juurdeehitusele või 
päris uue hoone ehitamisele.
1937. aastal kavatses kogudus ehitada uue hoone kogudusele kuu-
lunud kolmnurksele platsile kirikust lõunas, kus enne kaitseväekal-

mistule viimist asus Punaarmee mälestussammas.
Järgmisel aastal sai selgeks, et planeeringu kohaselt jääb kolmnurkne 
plats haljasalaks. Seejärel osteti kirikust loodes asuv Ado Tõllasepa 
krunt Toompuiestee 4, lammutati seal asunud Hans Viitmanni maja 
ja asuti ehitama uut koguduse hoonet. 1938. aastal müüdi riigile ka 
senine koguduse maja Toompeal, kuid kantselei ja õpetaja korter jäi 
sinna üüriliseks kuni uue hoone valmimiseni. 1940. aastal tõsteti 
koguduse kantselei senisest asukohast Komandandi majas välja 
ja uue, valmiva maja Toompuiestee 4 võttis enda kasutusse Eestit 
okupeeriv sõjavägi. Koguduse kantselei asus senise koguduse 
noortekoondise ruumidesse Tatari 26, kust tuli lahkuda 1951. 1951 
kuni 2002 asus kantselei praeguses muusikute ruumis kirikuhoones.
Koguduse maja tagastati 1994. aastal, kuid kogudus võttis enda 
kasutusse I korrusel saali ja veel mõned ruumid läänetiivas. 2002. 
aastal olid majanduslik olukord paranenud ja pea terve I korrus ja 
pool keldrit tuli koguduse kasutusse ning kantselei kolis koguduse 
majja. Esimese korruse vestibüül ja läänepoolne osa keldrist olid 
hambaravitehnikat tootva ettevõtte Plandent üüripinnaks.
Käesolevast suvest on kogu esimene korrus koguduse kasutuses. 
Saime avada peaukse, kantselei ja vaimulike tööruumid tuua vesti-
büüli kõrvale. Senise kantselei ruumidesse kolis lastead. Hoovimajas 
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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 223 orelivilet.

REMONTTÖÖD AUGUSTIS
Remondid kirikus
Augustis värviti kiriku pulmakambri ja eeskoja seinad. Eeskoda  
sai uue, kirikusaaliga sobiva värvilahenduse.

Toompuiestee 4 trepi ja tugimüüri rekonstrueerimine
Augustis lõpetati trepi ehitustööd. Nüüd pääseb mööd kald-
teed liikuma ka ratastooli, lapsevankri ja jalgrattaga.

Ehitustööd koguduse majas
Augustis lõpetati uutes kantselei - ja lasteiairuumides viimist-
lustööd. Keldrikorrusel lõpetati köögi ehitus.

PIIBLITUNNID
Issanda kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama äratundmine on 

arukus. Õpetussõnad 9:10

Alates teisipäevast, 7. oktoobrist 2014
on huvilised oodatud piiblitundi. 

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 14.00–15.30 
kogudusemajas. 

Lisateave: õp Kaisa Kirikal, e-post: kaisa@ekn.ee, telefon: 
5347 8967

LÕIKUSTÄNUPÜHA HEATEGEVUSLIK LAAT
12. 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. 

Soojad söögid, küpsetised ja kuumad joogid!

Müüjatel palume eelnevalt registreeruda 
(tallinna.kaarli@eelk.ee; 55 63 28 27)

on esimesel korrusel õppeklassid Kaarli kooli esimese ja teise klassi 
tarvis. Maja ehitama asudes 1938. aastal oli esimesele korrusele ka-
vandatud kaks leerisaali ja kolme pihtkonna kantseleid.
Keldrikorruse mitmed ruumid üüritakse toitlustusettevõttele. Sinna tu-
leb köök, ladu, kontoriruum ja Toompuiestee poolsesse ruumi kohvik. 
Puhvet asus seal ka hoone tagastamise ajal 1994, hoone ehituse ajal 
oli sinna kavandatud noorteruum. Keldrikorrusele tuleb ka ruum kogu-
duse koosviibimiste ja loengute korraldamiseks. Juba varem asusid 
keldrikorrusel raamatukogu ja arhiiv.
Ehitustööd on toonud kaasa suuri kulusid, kuid soovime, et parane-
nud töötingimused ning peaukse avamine on kasuks hea sõnumi le-
vikule. Palume, et meil oleks tarkust oma võimalusi kasutada ning 
kinnitus meie usule, lootusele ja armastusele.
“Armsad Eestiwennad, kui nüüd üllemad ja kõrgemad rahwas on meie eest murret 
kanda wõtnud, siis ärge unnustagem ka meie isse mitte, iggaüks palwe ja andega 
jõudu möda selle meie omma töle abbiks ja toeks olla! Awwitagem ni paljo kui wõi-
malik, et se hone ehhitaminne eddeneks, kus Jummal au sees ellab”

Juhatuse esimees Vootele Hansen   Ko
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Oleme tänulikud kõigile, kellel on veel võimalik kogudust 
aidata kiriku lae värvimistöödes. 

Lae värvimine läks kokku maksma ca 58 760 eurot. 
Annetusi saab teha EELK Tallinna Toompea Kaarli 

Koguduse kontole (Swedbank EE902200221040614950 
märksõna „lagi“).

Seisuga 1. sept on lae värvimiseks annetatud 517 €. 
Täname lahkeid annetajaid!

KAARLI SUUR MAALRITÖÖ



Maarjalaulude festival sai alguse 2007. aastal Narva Aleksandri 
koguduse ning organist Tuuliki Jürjo ideest ja eestvõttel, 2012. aastast 
korraldab festivali MTÜ Narva Kontsert. Ka eelnevatel aastatel on 
festivaliprogrammi kuulunud kontserdid Kaarli kirikus, tänavu 9. ja 16. 
septembril. Neist esimesel muusikaõhtul esinevad sopran Kristiina 
Under ja bariton Ott Indermitte, orelil koguduse muusikajuht 
Piret Aidulo. Teisel muusikaõhtul esinevad Püha Vaimu koguduse 
kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel ja organist Toomas Trass.
Kristiina Under ja Ott Indermitte on meie kogudusele varasemate 
esinemiste kaudu juba head tuttavad, siinjuures tahan aga eriliselt 
esile tuua Piret Aidulo erakordselt töökuuma suve. Kammerkoori Ca-
norus peadirigendina ja kontsertkoori teise dirigendina viis ta koorid 
nii vaimulikule laulupeole kui ka üldlaulupeole. Kergendustundega 
südames võime tõdeda, et Canorus ja kontsertkoor on oma õlule 
võtnud edasi kanda koguduse segakoorilaulu 151 aastast väärikat 
traditsiooni, mis on kaheldamatult Eesti kirikukooride üks vanimaid. 
Piret esines sel suvel Gustav Adolfi ja Pärnu Orelifestivalil, festivalil 
„Saaremaa helisevad orelid“, Tallinna Rahvusvahelisel Orelifestivalil, 
mis teadupärast esindab meie kõrgklassi organiste, ning oli augus-
tikuu lõpus koos organist Kadri Ploompuuga Tallinna toomkiriku 
orelinädala korraldajaid. Seega oli tema jaoks möödunud kuum suvi 
tõesti ka töökuum!

Kogu kava: http://narvakontsert.eu/

MAARJALAULUD KAARLIS

Väga tegus ja mitmekülgne on olnud ka Püha Vaimu koguduse kam-
merkoori dirigendi Riho Ridbecki tegevusväli: solist ja instrumentalist 
ansamblis Hortus Musicus (a-st 1972), Püha Vaimu koguduse kam-
merkoori (a-st 1993) ning EELK koorijuhtide ja organistide segakoori 
KOSK (a-st 2000) dirigent, Tallinna Vanalinna kooli ja huvikooli Meero 
Muusik pedagoog. Ja kindlasti mahub ta tööpäevadesse midagi veel. 
Toomas Trass on tunnustatud nii organistina (eriliselt suurepärase im-
provisaatorina!) kui ka heliloojana, kes on loonud vaimulikku, filmi- ja 
teatrimuusikat. Ta teoseid on kõlanud mitmel pool maailmas.  
Maarjalaulud on eri keeltes ja esituskoosseisudele loodud laulud, mis 
on pühendatud Neitsi Maarjale. Näiteks palved Neitsi Maarja poole 
„Ave Maria“ ja „Salve Regina“, aga ka „Stabat Mater“, „Alma redemp-
toris mater“, „Ave maris stella“, „Regina coeli“ jpt laulud. Sajandite 
jooksul on muusikaloos erilise paiga pälvinud Bach/Gounod, Caccini, 
Schuberti ja Mascagni „Ave Maria“, mida on esitanud (vist küll) kõik 
kuulsad lauljad. Eesti heliloojate loomingust meenuvad kõigepealt 
Peeter Süda „Ave Maria“ ning Arvo Pärdi „Bogoróditse Dévo“ ja Mag-
nificat tervikuna, uudisloomingust aga Toomas Trassi, Sirje Kaasiku, 
Tuuliki Jürjo, Andres Uibo, Pärt Uusbergi ja Piret Rips-Laulu teosed. 

Muusikateadlane Ene Pilliroog

Kammerkoor Canorus alustab 3. septembril. 
Proovi aeg kolmapäeviti 17.30–19.30.

Naiskoor alustab 11. septembril. 
Proovi aeg neljapäeviti 17.30–20.00. 

Kontsertkoor alustab 15. septembril. 
Proovi aeg esmaspäeviti 18.00–21.00. 

Ootame kooridesse ka uusi lauljaid!
Liitumiseks võtta ühendust dirigendiga. 

Andmed koguduse kodulehel.

Alanud on registreerimine kirikukooli ja 
Kaarlikese huviringidesse

KIRIKUKOOL (3–15 aastased)
Pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. 
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku 
annetuse.

LIIKUMISRING (4–6 aastased)
Kolmapäeviti kell 16.00 Kaarli Kooli võimlas.
Soovitav annetus 27 eurot periood (7 nädalat). 
Juhendaja õpetaja Mari-Ann Oviir.
 
KÄSITÖÖRING (4–7 aastased)
Neljapäeviti kell 16–17.30 Kaarli Kooli lasteaias (Toompuiestee 4).
Soovitav annetus 35 eurot periood (7 nädalat); 
Juhendaja õpetaja Helen Treier.   

Täpsem info www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

MUDILASTE MUUSIKARING (3–aastased)  
Esmaspäeviti kell 16.00–16.45 Kaarlikese Mudilas (Koidu 12): 

MUDILASKOOR  (4–7 aastased)
Teisipäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4):  
6–7 aastased kell 14.45–15.30  
4–aastased kell 16.00–16.45   
5–aastased kell 17.00–17.45
LASTEKOOR  (7–12 aastased)
Kolmapäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4)  
I–II klass kell  15.15–16.15
III–V klass kell 16.30–17.30
NOORTEANSAMBEL (alates 12 eluaastast)

Neljapäeviti kell 16.30–18.00 koguduse maja saalis (Toompst 4).
Kõik uued lauljad on teretulnud!

Soovitav annetus 27 eurot periood (7 nädalat).
Muusikaringi juhendab Maarian Lend. 

I ja II klassi koolilastele toimuvad 
JUHUU-spordiklubi, AHAA-klubi, OHOO-klubi

Lähem info JUHUU-, AHAA- ja OHOO-klubi kohta:
http://kaarlikool.kaarlikogudus.eu



Leerikool
 10.09.2014–07.12.2014
 27.10.2014–01.02.2015 

(tunde ei toimu 16.12.2014-04.01.2015)

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

SEPTEMBER KIRIKUS...

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
alates 11. september

Koraalikoor 2. oktoobril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 15. oktoobril kell 14 

E, R     kell 10–13
T, N kell 10–13, 14–16
K kell 10–13, 14–18
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 

ENESE LÄBIKATSUMINE 
Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b
E 01. september kl 13.00 Missa 
T 02. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristel Aer – orel  
JEESUS 
Meie aitaja - Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta 
Ta ära. Js 42:3
P 07. september kl 10.00 Missa 
E 08. september kl 13.00 Missa 
T 09. september kl 17.30 Maarjalaulude festival 

AVE MARIA. Kristiina Under – sopran, Ott Indermitte – bariton, Piret 
Aidulo – orel. Kavas: Schubert, Mozart, Sink 

MEIE LIGIMENE 
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest 
vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40 
P 14. september kl 10.00 Missa 
E 15. september kl 13.00 Missa 
T 16. september kl 17.30 Maarjalaulude festival. 

Püha Vaimu koguduse kammerkoor, Dirigent Riho Ridbeck, Orelil 
Toomas Trass  

TÄNULIKKUS - 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
P 21. september kl 10.00 Missa, leeriaastapäev 
E 22. september kl 13.00 Missa 
T 23. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Henn Eerik – orel 
JUMALA HOOLITSUS
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 28. september kl 10.00 Missa

Kontsertkoori 25. aastapäev 
E 29. september kl 13.00 Missa 
T 30. september kl 17.30 Muusikaõhtu

Kristiina Hoidre – orel 

Kaarli koguduse leeriaastapäev
Kas mäletad oma leeriaega, mida uut õppisid, kelle kõrval istusid, mida tundides rää-

giti, 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. septembriks 
(tel 619 9100; e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee)



KOGUDUSE FOTONURK

Kaarli Kooli II klass 1. septembril. Foto: Nele Tasane

29. augustil avasti pidulikult Kaarli Kooli lasteaia 20. hooaeg. 
Sünnipäevapidu siis aasta pärast! Tere tulemast jälle kõigile 

uutele ja vanadele sõpradele!

Tegus talgupäev 27. augustil. Ühise nõuga ja ühise jõuga on koolimaja suure-
maks, ilusamaks ja kodusemaks saanud. Suur tänu kõigile kaasalööjatele! 

Kaarli koguduse vabatahtlikud laagris Soomes Forssas 8.–11. august.
Laagris osalesid vabatahtlikud Soomest, Lätist, Ungarist ja Eestist. 

Ungarlased õpetavad osalistele rahvatantsu. 
Kaarli Kooli avajumalteenistus 1. septembril.

 Foto: Nele Tasane


