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Suurte muutuste aasta

Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Rm 1:16a

Sageli on kõlanud väide, et kristlastel ei ole lihtne väljendada enda usulist kuuluvust tänapäeva sünkretistlikus maailmas, mil võime igal 
sammul tähele panna, et ristiusk ei kuulu nö üldiselt aktsepteeritavate uskumise vormide hulka (nagu näiteks horoskoopidesse, selgeltnä-
gijatesse või inglitesse uskumine). Ja seda mõistetavam on, et kaaslastega religioonist kõneldes võib sisse lipsata tagasihoidlik väljend 
„ma käin vahel kirikus küll, aga ega ma sellepärast veel usklik ei ole“ ja sinna otsa veel hulk vabandusi tänapäeva kõike sallivast maailmast 
ja ristisõdade vääritimõistmisest.
Selle taustal mõjuvad väga julgustavalt apostel Pauluse sõnad, et ta ei häbene evangeeliumi, sest „see on ju Jumala vägi päästeks igaühe-
le, kes usub“. Ta kinnitab meile, et evangeelium on jõud, mis päästab, et Kristuse tulles viimsel päeval saab lõplikult avalikuks evangeeliumi 
vägevus ja kogu maailma nõrkus. Paulus veenab meid, et me usuksime sarnaselt temaga täna, siin ja praegu Jeesuse võitu surma üle 
ja Tema ülestõusmisse, et me ei häbeneks seda tunnistada lootuses, et me kord sellest osa saaksime. Olgu meile enese usule kindlaks 
jäämise julgustuseks tema sõnad: „Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis 
aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.“ (1Kr 13:12)

Diakon Saima Sellak-Martinson

2014. aastat Kaarli koguduses meenutame kui suurte muutuste aas-
tat. Seda eelkõige kiriku siseremondi ja kogudusemaja remondi 
osas. Kirikulistele harjumuspärane punakaspruun lagi värviti pea 
täies ulatuses heledama värviga. Kõikides lühtrites vahetati välja va-
nad, 1924. aastast pärit tinakestas elektrijuhtmed ning lühtrile lisati 
helinduse ja tulevase valguslahenduse jaoks elektrikaablid. Suve 
lõpus värviti kiriku pulmakambri ja eeskoja seinad ning eeskoda sai 
uue, kirikusaaliga sobiva värvilahenduse.  Kuigi kiriku interjöör on vii-
maste aastate  jooksul  tundmatuseni muutunud, ei ole seal tööd veel  
lõppenud. Järgmiseks suuremaks tööks on oreli remondi planeerimi-
ne ning ka vajalike vee ja kanalisatsiooni trasside vahetus. 
Olulisel kohal oli ka laiaulatuslik kogudusemaja remont, mille käi-
gus muudeti senist maja ruumide liigendust ning täitus paljude aas-
tate unistus – kogudusele avati hoone peauks. Ruumid muudeti se-
nistest tootmispindadest sobilikeks kantselei- ja lasteaia ruumideks. 
Kogudusemaja keldrikorrusel sai kogudus oma kasutusse ruumi, 
mida kasutatakse igapäevaselt Kaarli Kooli laste ja maja töötajate 
toitlustamiseks. Hubases keldriruumis on võimalik korraldada erine-
vaid koosviibimisi koguduseliikmetele – seal on peetud peielaudasid 
ja juubeleid ning koguduse igapäevategemistega seotud koosviibimi-
si. Kõik need kapitaalremondid on teostatud koguduse oma rahaliste-
vahenditega ja koguduseliikmete suurel toel. 
Koguduse nõukogu käis aasta jooksul koos kolmel korral ja oli osali-
ne paljude julgete ja oluliste koguduse elu edendavate küsimuste ot-
sustamisel. Lisaks nõukogu koosolekutele kohtuvad nõukogu liikmed 
koguduse õpetajaga ühistel teeõhtutel ning paljud nõukogu liikmed on 
kaasatud väiksemate gruppide töösse (remondirakuke jms). Kogudu-
se juhatus pidas oma koosolekuid 9 korral.
Liikmeannetajate arv möödunud aastal vähenes, ehkki inimeste 
huvi koguduses toimuva vastu ja kaasalöömine erinevate valdkonda-
de töös on suur. Rõõmustav on aga ka sel aastal ametitalituste arvu 
kasvamine, seda nii konfirmatsioonil, laulatustel kui ka  matustel. Ris-
timiste arv küll veidi vähenes.
Aktiivne osavõtt oli nii pühapäevastest kui esmaspäevastest mis-
sadest, kokku osales inimesi teenistustel aasta jooksul ligi 25 000.  

Heameel on, et koguduse endine õpetaja piiskop Einar Soone on 
kogudusele olulistel päevadel meie keskel olnud, seda nii koguduse 
aastapäeval, jõuluõhtul kui uue aasta alguses. 
Lisaks jumalateenistustele toimub kirikus palju muusikalisi üritusi –  
iganädalasi lühikese palvega alanud muusikaõhtuid  toimus 46 korral 
ja kontserte oli 34. Kokku võttis nendest aasta jooksul osa ca 20100 
inimest. Tänu tublidele vabatahtlikele kirikuvalvuritele osales kogudus 
suvises Teeliste Kiriku projektis ning pühakoja uksed hoiti lahti ka pro-
jektivälisel ajal suurema osa aastast.
Mitmel korral on kogudus ühise perena olnud koos ka peale juma-
lateenistust – Ülestõusmispühadel mune veeretades ja koksides, 
Lõikustänupühalaadal suppi süües või ühises kohvilauas koguduse 
aastapäeval. 



Koguduse lastetöö aasta möödus tegusalt  ning edukalt. Lastetöös 
osales umbes 245 last (lastetöö ringides, sündmustel ja kirikukoolis). 
Lisaks sellele käis 2014. aastal 85 last Kaarli Kooli lasteaias ja 35 
last koolis. Suur osa nendest osales mingis valdkonnas ka koguduse 
lastetöös.  
Lastele pakuti osalemiseks laia valikut tegevusi, nii sai iga huviline 
leida päevast, vanusest ja huvist lähtuvalt endale sobiva väljundi. 
Olgu selleks siis osalemine Kirikukoolis, Loovusklubis (liikumisringid, 
kunstiringid, AHAA-klubi, OHOO-klubi, JUHUU-klubi) või Muusika-
stuudios (mudilaste muusikaring, mudilaskoor, lastekoor, noortean-
sambel, beebikool ja pilliõpe). Pilliõppe võimalused laienesid möödu-
nud aastal veelgi – õppida sai plokkflööti, klaverit, Suzuki metoodikal 
viiuli ning kitarri. Lisaks toimusid pilliõpilastele solfedžotunnid.
Aasta jooksul korraldati jumalateenistusi, palvusi, kontserte, laagreid, 
väljasõite, erinevaid pereüritusi ja perekohvikuid. Nii toimus aasta 
jooksul 4 perejumalateenistust, 1 palvus, 7 pereüritust, 6 perekohvi-
kut  ning 3 laagrit.
Lastetöö tegevuses erinevates valdkondades osalenud laste ja pere-
de arv on tõusnud. Eriti hea meel on kirikukooli rühmade arvestava 
täienduse üle ja perekohviku kindla koha leidmise üle lastetöö üritus-
tegraafikus.
Viimaste aastate prioriteediks on kaasav lastetöö. Soov on võimali-
kult palju kaasa haarata laste peresid, aga ka sõpru, kes omakorda 
võiksid tegevuses osaleda. Selleks on loodud erinevaid võimalusi 
koos perega tegutsemiseks – pereüritused, perekohvik, perejumala-
teenistused.
Muusikatöö oli jätkuvalt mitmekesine. Kaarlis tegutseb palju koore 
ja oluline on, et igale vanuserühmale pakutakse tegevust ja kooskäi-
mise läbi kristlikku osadust. Nii oli täiskasvanud koguduseliikmetel 
võimalik valida kuue koori vahel, lastel aga kolme muusikakollektiivi 
vahel. Segakoor lõpetas möödunud aasta suvel küll tegevuse, kuid 
paljud lauljad leidsid endale koha uues kooris (naiskooris, koraalikoo-
ris, kontsertkooris, Nõmme Rahu koguduse meeskooris).
Emakeelse Pühakirja tekstidel põhineva palvekeele õppimise huvilis-
tel oli võimalus osaleda Pühalaulu Kooli töös. Kord nädalas lauldakse 
psalme ning õhtu lõpus peetakse ka vesper.
Lisaks kaasateenimisele kodukirikus 33 korral esinesid muusikud nii 
kodu- kui välismaal. Kõik koorid osalesid Praostkonna laulupäeval 
Nõmme kiriku aias, Suure-Jaani Vaimulikul laulupäeval, laulmisel 
Raekoja platsil I advendil küünla süütamise tseremoonial ning praost-
konna kooride kontserdil Tallinna Jaani kirikus. 
Eesti kultuurielu suursündmusest, XXVI laulupeost “Aja puudutus. 
Puudutuse aeg”, võtsid lauljatena osa ka kaks koguduse koori – ko-
guduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus. Mõlemad kollektiivid 
osalesid nii valikkoori kui segakoori kavas. Kontsertkoor ja kammer-
koor tõid ühiselt laulupeo rongkäiku kaasa segakoorilt nende tegevu-
se lõppemisel laulupärandi tähisena saadud 1933. aastal valminud 
Kaarli kirikukoori lipu.
Kontsertkoor osales ka peapiiskop Andres Põderi  65. sünnipäeva 
ja ametist lahkumise jumalateenistusel Tallinna Toomkirikus. Teleüle-
kandega jõuluteenistus tõi kontsertkoorile ja Kammerkoor Canoruse-
le elevust ja korraldajatele vastutust. 
Naiskoor osales Oikumeenilise naiskoori töös ja käis koos kooriga 
kontsertreisil Saksamaal. Noorteansambli kontsertreisid viisid Soome 
ja Taani.  
Koguduse kooride hooaeg oli küll pikk, pingeline ja vastutusrikas, kuid 
kordaläinuna paneb silmad särama ja annab jõudu uueks aastaks.
Jätkuvalt oli fookuses ka kapitaalremonti vajav kiriku Walcker-orel 
Pilli remont läheb maksma umbes 400 000 eurot ja kokku on kam-

paania “Viled hüüdma” käigus laekunud juba 38 852 eurot.
Toimekas on olnud ka diakooniarühma tegevus. ’Diakoonia’ all 
mõistame kristlikku hoolekandetööd – kogudus aitab üksikuid hät-
tasattunud inimesi nii toidupakkide kui rahaga, aga koordineerib ja 
väärtustab ka erinevate väikegruppide tegevusi ja kooskäimisi. Need 
on eeskätt eakatele inimestele suunatud tegevused, mis pakuvad 
võimalust suhelda ning tunda ühtekuuluvust ja osadust. Nii saadakse 
omavahel paremini tuttavamaks kui ainult pühapäeviti kirikus kohtu-
des ja aidatakse leida üheskoos lahendusi igapäevaprobleemidele. 
Koguduse eakad saavad regulaarselt osaleda seenioride klubis, too-
livõimlemises või koraalikooris. Lisaks on nende abi väga oodatud 
erinevate ürituste korraldamisel,  olgu selleks Lõikustänupüha laat või 
mõni muu suurem üritus.
Põnevat täiendkoolitust pakkusid loengusari „Jalutades Jumala 
aedades“, piiblitunnid, perekohvik ja kirikukohvi raames vaatami-
seks-kuulamiseks-arutamiseks pakutud huvitavad teemad. Silamringi 
laiendavat ja harivat lugemist leiti aga koguduse ajakirjast Sulane 
ning koguduse igapäevaeluga saab kursis olla kodulehe ja kuukirja 
“Sõnad ja Teod” kaudu.
Möödunud aasta olulisematest tegevustest tõstsime juba esile laia-
ulatusikke remonttöid nii kirikus kui koguduses. 
Olulisematest sündmustest tuleb märkida koguduse nõukogu liikme 
Tiit Zeigeri ordineerimist diakoniks, kelle näol saime ustava töötegi-
ja ja vaimuliku; koguduse kontsertkoori 25. aastapäeva tähistamist; 
Kaarli Kooli tegevuse jätkumist nüüd juba kahe klassiga; 2012. aastal  
loodud tava „Laulame üheskoos kaunemaid jõululaule“ jätkumist; XIV 
Toompäevade korraldamist koos Toomkogudusega, kus suhted töö-
valdkondade tasemel läksid veel tihedamaks; koguduse vabatahtlike 
laagrit Soomes. 
Märkimist väärivad kindlasti ka Kaarli Kooli toetuseks toimunud üri-
tused: kevadine emadepäevalaat ja advendiaegne toetuskontsert 
“Maailma kalleim aare”. 
Kaarli kogudus kirjastas üle pika aja raamatu – kakskeelse väljaan-
de “KUNSTNIKU KÄEPUUDUTUS. Johann Köleri freskomaal „Tulge 
minu juurde kõik ...”” “The Artist’s Fingerprint. Johann Köler’s fresco 
Come unto Me, All ...”. Trükises on antud ülevaade J. Kölerist, Kaarli 
kiriku freskomaali saamisloost ja J. Köleri autoritehnikast, apsiidimaa-
limaali ajaloolisest taustast ja tehnilisest ülesehitusest, 2013. aastal 
läbi viidud konserveerimistöödest jms. Raamatus on olulisel kohal 
visuaalne pool ja see on rikas illustratiivse materjali poolest. 
Nagu tõdetud, siis aastal 2014 olid olulisel kohal remondid. Nende 
alustamisel leidis koguduse nõukogu, et tegemist on põhjendatud 
investeeringuga kõige laiemas mõttes. Koguduse maja ruumide uus 
planeering avardas koguduse tegevus- ja arenguvõimalusi ja tegi 
väärtuslikumaks ka koguduse kinnisvara. Uued ruumid annavad mei-
le võimaluse oma tööd paremini teha ja keskenduda alanud aastal 
rohkem sisulisele tööle. 

Külli Saard

Issanda kartus on tarkuse algus ja 
Kõigepühama äratundmine on arukus. Õp 9:10

PIIBLITUNNID
 teisipäeviti kell 14.00–15.30 

kogudusemajas. 

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



MUUSIKAÕHTUD VEEBRUARIS...

LOENGUSARI 
“JALUTADES JUMALA AEDADES”

3. veebruar. Einar Laigna. Lumen naturalis ja lumen revela-
tionis (Liturgia toimest).
10. veebruar. Einar Laigna. Karolingide renessanss
17. veebruar.  Peeter Paenurm. Jumalateenistus - miks me 
just nii teeme (ülevaade missakorra ülesehitusest, sisust ja 
arengutest)
3. märts Peeter Paenurm. Kirikuaasta ja  rahvakalender

ORELIREMONDI KAMPAANIA 
„VILED HÜÜDMA!“

Kui keegi soovib 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 221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – ristilapsele ris-
timispäevaks; kalli inimese mälestuseks või hoopis enda-
nimelise orelivile.Kõikide annetajate nimed jäädvustatakse 
kiriku seinale asetatavale tänuplaadile. Iga annetatud vile 
kohta väljastab kogudus tänukirja, millel kirjas, milline vile 
on kirikule kingitud. Vilede hinnad jäävad vahemikku 10-st 
kuni 3 000 euroni. Orelis on kokku on 5200 vilet pikkusega 
mõnest sentimeetrist kuni 6 meetrini. Vile kinkimissooviga 
saate pöörduda koguduse kantseleisse või pühapäeviti kiri-
kumeeste poole.
4. Helistades annetustelefonil 9007704 toetad oreli 
remonti 3 euroga.

Seisuga 1. jaanuar 2015 
on annetustena laekunud 

38 852 eurot

PÜHALAULU KOOL 

koguneb neljapäeviti kell 17.30 Kaarli kiriku keldris ja 
ootab nii vanu kui uusi õpilasi. 

Pühalaul on Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel. Selle 
eesmärgiks on otsida Issanda palet ja tema tahte teostumist 

meie eludes.
Pühalaulu kooli õpilastelt ei eeldata lauluoskust ega isegi 
mitte viisipidamist. Vanusepiire ei ole. Ainsaks eelduseks 
Pühalaulu koolis õppimiseks on püüe süveneda Pühakirja 

tekstidesse ning avastada ja/või arendada endas pühalaulu 
annet. Iga Pühalaulu kooli tund lõppeb Vespriga Kaarli kiri-

kus. Pühalaulu kooli õpetaja on Dr Eerik Jõks. Tere tulemast!
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!»  

Siis ma otsin, Issand, sinu palet Ps 27:8
Täiendav teave 

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

Veebruarikuu muusikaõhtutel on nii esmakordseid külalisi kui ka 
ammuseid tuttavaid
3. veebruaril esineb Kaarlis muusikaõhtul esmakordselt Ukraina 
sopran Olesya Litnevski, kes tuli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
magistrantuuri õppima 2011. aastal. Ta on 1989. aastast kuulunud 
Ukraina vokaalansambli „Echo“ koosseisu ning osalenud solistina 
mitmel rahvusvahelisel festivalil, olles Jekaterinburgi ja Lvivi rahvus-
vaheliste konkursside diplomand. Eestis juhendab ta õppimise kõrval 
ka Ukraina lauluansambleid ning on solistina esinenud paljudel kont-
sertidel. Muusikaõhtul on ta kontsertmeister Magone Runka, kes on 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia I klaverisaatjate konkursi laureaat 
(2012).
10. veebruaril esineb koos meie koguduse muusikajuhi ja peaorga-
nisti Piret Aiduloga armastatud viiulipedagoog ja -solist Niina Murd-
vee. Talle omane isikupäraselt sugestiivne mängulaad on meid köit-
nud paljudel muusikaõhtutel.
17. veebruaril esineb meil taas organist Kadri Ploompuu, kes on 
veerand sajandit Tallinna Toomkogudust teeninud ning 2013. aastast 
muusikajuhina mitmeid olulisi suurettevõtmisi läbi viinud. Olgu need 
siis seotud maestro Hugo Lepnurme juubeliaastaga, suurvormide es-
maettekannete või Toomkoguduse päevadega.   

Loengusari toimub teisipäeviti kell 18.30 koguduse 
maja saalis  /Toompuiestee 4/.

Sissepääs vaba,  võimalik teha vabatahtlik annetus

24. veebruaril kell 12  
EESTI SÜNNIPÄEVA 

TÄHISTAMINE

Nagu heaks tavaks saanud, 
tähistame oma kodumaa sünnipäeva 

ka ühiselt.
Ootame teid koos perega pidulikule 

Eesti sünnipäeva tähistamisele
24. veebruaril kell 12

Kaarli Koguduse maja saali!

Kõik on oodatud!



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
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 

KIRIKU KORISTAMINE 
reedeti kell 10 hommikul.

VEEBRUAR KIRIKUS... Leerikool
14.01.2015–19.04.2015
30.03.2015–28.06.2015
09.09.2015–06.12.2015

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 5. veebruaril kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 17. veebruaril kell 14 
koguduse majas

PEREKOHVIK 7. veebruaril kell 11
Külas on refleksoloog Riina Peinar.

Arutleme tervislikuat toitumisest tänapäeva ühiskonna kontekstis (nii lapse 
kui ka täiskasvanu seisukohalt).

Muusikalised etteasted muusikastuudio kitarriõpilastelt
Kohvi ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt ühise laua kat-

miseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on oodatud kõik 
huvilised vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata!

TEENIMATU ARM
Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure 
halastuse pärast! Tn 9:18
P 01. veebruar kell 10.00 Missa

Kaastegev koguduse naiskoor. Peale teenistust KIRIKUKOHV kogu-
duse majas 

T 03.0 veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu 
Laulab Olesya Litnevski – sopran. Kontsertmeister Magone Runka 
(Läti)  

JUMALA SÕNA KÜLV
Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
P 08. veebruar kell 10.00 Missa
E 09. veebruar kell 13.00 Missa 
T 10. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Niina Murdvee – viiul, Piret Aidulo – orel  
R 13. veebruar kell 18.00 Kooride ühiskontsert

Princeton High School Choir New Jersey, USA (Koorijuht Vincent 
Metallo. Abikoorijuht Sarah Pelletier). Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasi-
umi Segakoor. (Dirigendid Merle Ilus ja Karin Kuulpak)

JUMALA ARMASTUSE OHVRITEE 
Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohve-
tid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
P 15. veebruar kell 10.00 Missa
E 16. veebruar kell 13.00 Missa 
T 17. veebruar kell 17.30 Muusikaõhtu

Kadri Ploompuu - orel 
K 18. veebruar kell 17.30 Missa, Tuhkapäev, Palvepäev 
L 21. veebruar kell 11.00 Soomepoiste jumalateenistus 
JEESUS– KIUSATUSTE VÕITJA - 
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
P 22. veebruar kell 10.00 Missa
E 23. veebruar kell 13.00 Missa 


