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Kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Mt 18:3
Pöördumine inimese elus tähendab muutust. Usu terminoloogias võiks see tähendada tagasitulekut Jumala juurde, aga ka 
Jumala vastuvõtmist oma isandaks. Kui juhtubki, et ollakse usust taganetud või pole kellelegi usku kuulutatud, siis niikaua 
kuni inimene hingab, ootab Jumal alati oma kalli lapse koputust kiriku uksele. Juba prohvet Jeremia suu läbi rääkis Jumal oma 
ootusest kadunud laste suhtes: „Pöörduge tagasi, taganenud lapsed, ma teen heaks teie taganemised.“ /Jr 3,22/
Usu vastuvõtmine ehk pöördumine saab toimuda ainult inimese vaba tahte kohaselt. Jeesus ei ütle käskivas kõneviisis „te 
peate pöörduma“, vaid Jumal austab inimese vaba tahet. Ristiusu vastuvõtmisel ristitakse inimene Isa, Poja ja Püha Vaimu 
nimesse. Evangeeliumis tunnistab Kristus ristimise õndsuslooliseks: „Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, 
mõistetakse hukka.“/Mk16,16/  Usus edasi arenedes  on inimene suuteline analüüsima oma senist käitumist ja edaspidi püüab 
mõtelda, rääkida ja teha asju, mis on kooskõlas Jumala kümne käsuga. 
Usus arenedes  mõistetakse ka seda, mida varem kuuldes ei mõistetud ega vaadates saadud aru. Mõistetakse, et Taevariigis  
väärtustatakse  neid, kes täidavad Jumala seadusi, kes usuvad Jumala Pojasse, kes on armulised, kes on alandlikud. 
Jeesus esitabki näite lastest, kes tolleaegses ühiskonnas ei omanud „sõnaõigust“. Lapsed on käitumises alandlikud, kuulekad 
õpetajatele, puhta südamega mõtetes. Nad usaldavad suurema elukogemusega inimesi, sest neile toetudes tuntakse ennast 
maailmas turvaliselt. 
Sarnaselt peaksid inimesed usu ja moraaliküsimustes toetuma Jumala Sõnale, mis on olnud Õhtumaa sotsiaalset elu puu-
dutavate seaduste toimivaks nurgakiviks. Aga, sõltumata inimese vanusest jäädakse usuküsimustes Jumala suuruse kõrval 
ikkagi väikeseks inimlapseks. Jeesus õpetas, kuidas alandlikus palves hoida elavana Isa-lapse suhet: „Meie isa kes sa oled 
taevas, … Sinu tahtmine sündigu … Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti!“ 
Meie Isa palves  tunnistatakse  lapse kombel, allumist Taevase Isa tahtele ning  võime olla rõõmsad, kui kuuleme Jumalat häält 
endi kohta ütlemas: „Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik!“/Mk10,14/  
Uue kooliaasta puhul soovime kõikidele hariduspõldu kündma hakkavatele lastele ja täiskasvanutele, et: „Issanda Jeesuse 
Kristuse arm ja Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!“/2 Ko 13,13/ Aamen.

Koguduse diakon Tiit Zeiger

SÕNAD JA TEOD

Kaarli Kooli laste esimene päev õunaaias
On esimese septembri hommik Kaarli 
kirikus veidi enne kella kümmet. Kirik 
on täis ootusärevusega täitunud sil-
mapaare, pidulikkust ja uhkeid lapse-
vanemaid. Algab järjekordne kooliaas-
ta – kelle jaoks päris esimene, kelle 
jaoks juba kolmas. Veel viimane sagin 
enne kella kümmet, mil algab Kaarli 
Kooli kolmas õppeaasta alguse aktus-
palvus. 
Orelimängu saatel sammuvad lapsed 
uhkelt altari poole, kandmas endi ees 
äsja valminud Kaarli Kooli lippu ja 
suurt valget küünalt. See küünal on 
pidulikel puhkudel altarini juhatanud 
kõiki lasteaia- ja koolilapsi sümboli-
seerides Tarkuse Valgust.
I klassi lapsed võtavad sisse aulised 
kohad altari paremas servas poodiu-
mil ning kogu kirik laulab oreli saatel 
ühiselt Eesti hümni. Ava-aktus on ala-
nud ja sõna saab kooli direktor Signe 
Aus, kes tervitab soojalt kõiki lapsi 
ning lapsevanemaid ning juhatab sis-
se tavapärasest erilisema õppeaasta 
– käesolevat aastat alustatakse esma-

kordselt ühiselt koos kogu I kooliastmega (1.–3. klass) ning sel aastal on täitumas ka 
Kaarli Kooli lasteaia 20. tegevusaasta. Sel õppeaastal alustab Kaarli Koolis õppimist 59 
õpilast, neist 23 I klassis. 
Laul „Võta nüüd Issandat, vägevat Kuningat, kiita“ juhatab sisse lipu õnnistamise tse-
remoonia ning sõna saab EELK peapiiskop Urmas Viilma. Oma kõnes paneb austatud 
peapiiskop Kaarli Kooli õpilastele südamele, et nad viiksid oma kooli lipu uhkelt iga-

Kaarli Kooli lipu vardasse lööb naela kooli direktor Signe Aus



2015. aasta jaanuaris toimus Kaarli kirikus ülevaatus, mis 
hõlmas katuseid (kandekonstruktsioonid, katusekate, detailid 
katusel). Selle viisid läbi kunstiajaloolane Juhan Kilumets ja 
projekteerija Ain Pihl Rändmeister OÜ-st koos plekksepp Harry 
Jõemees’iga Tornimees OÜ,st. 
Ülevaatuse käigus tuvastati, et 
1. katuse ja lae kandkonstruktsioonid on valdavalt rahuldavas 
seisukorras
2. Läbisadudest põhjustatud kandekonstruktsiooni kahjustusi 
esines kirikus kirdenurgal. Kahjustused ei ole ulatuslikud ja 
kandevõime seisukohalt ohtlikud.
3. Katusekatteks oleval tsingitud terasplekil, mis on paigaldatud 
1980. aastate esimesel poolel, on paiguti pleki värvkate irdu-
nud ja plekk roostetab. 
4. Valdavalt peab katusekate vett.
5. Ühekordsed valtsid võivad tugeva külgtuulega vähesel mää-
ral vett läbi lasta.
6. Korstnapitsid on amortiseerunud ja vajad uuendamist. Sa-
maaegselt on vaja uuendada/paigaldada korstnaümbruse kat-
teplekid.
8. Katusel on vana raadio translatsioonillini post, mis on vaja 
demonteerida.
Vastavalt eelpool kirjeldatule pakkus plekksepp Harry Jõemees 
välja kava, kuidas võimalikult väikese eelarvega oleks võimalik 
kõrvaldada põhilised katuse veepidavusega seonduvad prob-
leemid. Remonttööd teostatigi juulikuus kolme nädala jooksul.
Kõige suuremaks probleemiks oli müüritise ja ka tornide ümb-
ruses ebapiisav pleki ülesse pööre. Seda oli küll krohviga tihen-
datud, kuid plekk oli vähestest kohtades kinnitatud, tänu millele 
oli krohv osaliselt lahti või üldse ära kukkunud. 
Algne plaan oli müüritise äärsed plekipaanid vahetada, kuid 
kuna see oleks olnud liiga mahukas ettevõtmine ja keeruline 
teostada, siis selle asemel lõigati katuse pinnast müüritisse pa-
rajale kõrgusele soon ja paigaldati siis lisaplekid. Katteplekid 
kinnitati korralikult nii müüri kui ka katusepleki külge kruvidega 
ning katavad nüüd vana ülesse pöörde. See kaitseb nii lume 
kui vihma eest.  
Katuse harjale kinnitatud turvakonksud olid algselt paigaldatud 
sepanaeltega läbi pleki. Naelad olid aja jooksul järgi andnud 
ning need asendati tööde käigus kruvidega ja augud plekis ti-
hendati korralikult. 

Kaarli kiriku katuse remont

Pleki ülespöörded müüritisele olid napid ja paiguti võis vesi katuselt sattuda 
müüritisse

Vana nõukogudeaegne raadio translatsiooniliini post

Katusel kontrolliti üle kõik valtsid, mõneski kohas oli võimalik 
need tihedamaks lüüa. Samuti tihendati neelude, katuserenni-
de ja tornitagused lamavaltsid korraliku silikooniga. 
Lapiti ka katusel olevaid plekki läbivaid vigastusi. Eemaldati 
vana nõukogudeaegne raadio translatsioonillini post. 
Lähiaastatele on planeeritud katusekatte puhastamine roostest 
ja lahtisest värvist ning selle värvimine ja ka korstende korras-
tamise. 
Materjalid ja töö läks maksma 3200 eurot. 

le mäele, mille nad oma eluteel on vallutanud – mäeks võib 
esialgu olla ka tubli sportlik sooritus või hästi selgeks õpitud 
kodune töö. Pärast peapiiskopi poolt lastele kauni kooliaasta 
alguse soovimist õnnistatakse Kaarli Kooli lipp ning lüüakse 
sinna viis naela. Naelalööjateks on EELK peapiiskop Urmas Vi-
ilma; Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes ütleb oma kõnes, 
et Kaarli Kool on kristliku kasvatuse väärtustamise ja üldhu-
maansete põhimõtete näol valinud õige tee; Kaarli koguduse 
juhatuse esimees Vootele Hansen, kes soovib kõigile selle lipu 
alla koondujatele aukartust Jumala ees, mis on tõelise tarkuse 
alguseks; lapsevanemate esindaja Ludvig Tasane, kes rõhutab 
vanemate rolli olulisust kooli toimimises ning Kaarli Kooli direk-
tor Signe Aus, kes tulenevalt kooli motost „Puu, mis kannab 
head vilja“ soovib, et meie kooli väärisõunapuu palju head vilja 
kannaks ning et puu juured  ikka sügaval-sügaval maa sees 

oleksid ning oma jõu meie südamest ammutaksid.
Järgnevad laste esinemised ja I klassi õpilastele nende esime-
se aabitsa ja Piibli kätte jagamine. Aktus-palvuse lõpetuseks 
loeb Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus palve, juhatab sisse 
ühise Meie Isa Palve, mille järel lausub peapiiskop õnnistussõ-
nad. Ühiselt lauldakse Kaarli Kooli laul ning ava-aktuse lõpetu-
seks helistatakse koolikella. 
Koolikell on kõlanud ning õpilasi ootab nende esimene klassi-
juhatajatund. Loodetavasti jääb see teadmistehimu, ootus ja loo-
tus, laste silmist kiirguv julgus ja Jumala sära saatma neid kindlas-
ti veel kogu koolitee ning elu. 
Õnnistatud kooliteed!

Triin Kuusk



Kammerkoor Canorus alustas 26. augustil. 
Proovi aeg kolmapäeviti 17.30–19.30.

Uutel huvilistel palume oma soovist 
kooriga liituda anda teada meili teel koguduse kantseleisse.

Kontsertkoor alustab 7. septembril. 
Proovi aeg esmaspäeviti 18.00–21.00. 

Dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Uutel huvilistel tulla 17.40 Kaarli koguduse maja saali.

Naiskoor alustab 3. septembril. 
Proovi aeg neljapäeviti 17.30–20.00.

KIRIKUKOOL (3–15 aastased)
On koht, kus õpitakse tundma ristiusu põhitõdesid, räägitakse oma 
suhetest teiste inimestega ja jumalaga, tähistatakse ühiselt kiriku-
aasta pühasid, lauldakse, mängitakse, meisterdatakse ja tehakse 
veel palju muud huvitavat. 
Mudilasrühma sõbralikku seltsi ootame kuni 7-aastasi lapsi. 
Lasterühma vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame lapsi 
alates 2. klassist.

Noorterühma ootame uudishimulikke noori alates 12. eluaastast.
Koos käiakse igal pühapäeval kell 12.00 koguduse majas.
Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku 
annetuse.

Täpsem info www.kaarlikogudus.eu/kaarlike/

MUDILASTE MUUSIKARING (3–4 aastased)  
Esmaspäeviti  
3–aastased kell 15.45–16.30 Kaarlikese Mudilas (Koidu 12):   
4–aastased kell 16.45–17.30  koguduse majas (Toompuiestee 4)
Juhendaja Kaili Tšernov.
MUDILASKOOR  (5–7 aastased)
Teisipäeviti koguduse majas (Toompuiestee 4):  
5-aastased kell 16.00-16.45   
6–7-aastased kell 17.00–17.45  
Juhendaja Maarian Lend.
LASTEKOOR  (7–12 aastased)
Kolmapäeviti kell 15.15–16.15 koguduse majas (Toompuiestee 4)  
Lastekoori juhendab Maarian Lend. 
NOORTEANSAMBEL (alates 12 eluaastast)

Reedeti kell 16.00–17.30 koguduse majas (Toompuiestee 4).

Kõik uued lauljad on teretulnud!
Soovitav annetus 27 eurot periood (7 nädalat).

BEEBIKOOL (0,6–3 aastastele)
Teisipäeviti kell 11.30 
Soovitav annetus 20 eurot. Juhendaja Kaili Tšernov.
LIIKUMISRING (4–6 aastased)
Kolmapäeviti kell 16.15 koguduse maja saalis (Toompuiestee 4)
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.  
Lähem info huviringide kohta: www.kaarlikogudus.eu/kaarlike

PIIBLITUNNID
Õnnis on inimene, kel on hea meel Issanda Seadusest ja kes uurib 
ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud 
veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. 

Psalm 1:1a–3
Alates teisipäevast, 22. septembrist

on huvilised oodatud piiblitundi. 
Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal (kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

KAARLI NOORED alustavad uut sügishooaega!
Algaval kuul toimuvad noorteõhtud:

05. september kell 18
11. september kell 19 

Tallinna koguduste (Jaani, Püha Vaimu ja Kaarli) ühine noorteõh-
tu “Ususaladuse õhtu”

18. september kell 18
25. september kell 18

Noorteõhtu toimuvad Kaarli kiriku keldris (sissepääs kiriku 
tagant vasakpoolsest uksest). 

Noorteõhtutel räägime Jumalast, õpime Piiblit, palvetame, 
arutleme üheskoos eluliste küsimuste üle. 

2.–4. oktoobril osaleme Tartu Pauluse päevadel
Kontakt: (katariina.ubaleht@eelk.ee)

I–III klassi koolilastele toimuvad 
JUHUU-spordiklubi, AHAA-klubi, OHOO-klubi

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

KIRIK TUTTAVAKS VIIE MEELEGA

neljapäeval, 10. sepembril kell 17 Kaarli kirikus

Meeleolukas ja põnev programm kogu perele.
Tule ja avasta Kaarli kirikut läbi erinevate meele!

Võimalus külastada torni!

PÜHALAULU KOOL
alustab 10. septembril kell 17.30

kell 19.00 IV õppeaasta alguse Pidulik Vesper, 
millele järgneb kohvilaud keldris.

Täiendav teave
Eerik Jõks eerik@ekn.ee www.psalmus.eu



SEPTEMBER KIRIKUS...
MEIE LIGIMENE
Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisema-
test vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40
T 01. september kell 17.30 Muusikaõhtu

Maris Lend – flööt, orel, klaver; Maie Koldits – klaver
TÄNULIKKUS 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2
P 06. september kell 10.00 Missa. 

Kaastegev laulukoor „Coral Renania“ Saksamaalt
E 07. september kell 13.00 Missa
T 08. september kell 17.30 Muusikaõhtu

Maarjalaulude festivali avakontsert. Esinevad: Maris Lend, Veera Taleš, Toomas 
Bubert, Tuuliki Jürjo, Ott Indermitte, Marika Kahar, Piret Aidulo jpt.

JUMALA HOOLITSUS
Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. 1Pt 5:7
P 13. september kell 10.00 Missa
E 14. september kell 13.00 Missa
T 15. september kell 17.30 Muusikaõhtu

Toomas Bubert – viiul, Piret Aidulo – orel
JEESUS ANNAB ELU
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu too-
nud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10
P 20. september kell 10.00 Missa, hõbeleeri püha
E 21. september kell 13.00 Missa
T 22. september kell 17.30 Muusikaõhtu

Kristiina Hoidre – orel
KRISTLASE VABADUS
See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. 1Jh 5:4c
P 27. september kell 10.00 Missa
E 28. september kell 13.00 Missa
T 29. september kell 17.30 Muusikaõhtu

Kadri Ploompuu – orel

Leerikool
09.09.2015–06.12.2015 
16.11.2015–06.03.2016

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
alates 3. september

Koraalikoor 3. septembril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 16. septembril 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 

Kaarli kogudus kutsub pühapäeval, 20. septembril kell 10 

leeriaastapäeva tänujumalateenistusele 
kõiki 1990., 2000. ja 2010. aastal 

Kaarli koguduses leeris käinud koguduseliikmeid. 
Palume oma osalemisest või mitte osalemisest teada anda koguduse 

kantseleisse hiljemalt 14. septembriks 
(tel 619 9100, 5300 8086 või e-posti teel tallinna.kaarli@eelk.ee) .

VAIMULIK RABAMATK

Laupäeval, 12. septembril 
on matkahuvilised oodatud osa võtma Vaimu-

likest rabamatkaest. 

Väljasõit Kaarli kiriku juurest kell 09.00. 
INFO JA REGISTREERIMINE: 
kaisa(ät)ekn.ee või 5347 8967


