
Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? 1Kr 6:19 
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Maikuu juhtsalm kutsub meid üles mitte „iseenese tarkust“ rõhutama, vaid tuletab meelde, et me oleme Jumala omad ja kõik, 
mis meil on, on Tema antud. Sama saab öelda meie keha kohta: meil tuleb selle eest hoolitseda ja sellega austusega ringi 
käia, sest ka see on Jumala päralt, Tema omandus.
Kas pole mitte suur vastusekoorem? Kuidas elada igapäevaelu oma keha ja ennast austades? Kas see tähendab toitumishar-
jumuste korrigeerimist ja piisavat füüsilist koormust ning enesedistsipliini? Või tähendab see ehk ka järelvalvet nii oma mõtete 
kui ka sõnade ja tegude üle, sest ka need kõik mõjutavad meid, meie ihu? 
Palju küsimusi, mis näitavad tegelikult ühte suunda: kuidas hoida korras see, mille Jumal on meile kasutada andnud? Kas 
tuleks meil püüda teha kõike eelpool loetletut, mis ei ole ju sugugi lihtne ülesanne. Ühekorraga täitmiseks tõesti väga raske 
teostada, kuid ehk piisab alustuseks sellest, kui hoida igal päeval meeles Jeesuse sõnad, millega Ta vastas küsimusele iga-
vese elu saavutamise kohta: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga 
ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Aidaku meid selle teoks elamisel Jumal!

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

SÕNAD JA TEOD

29. märtsil toimus juba teist aastat järjest Tallinna 
Jaani kirikus kristlike koolide laulupäev. Kontsert-
palvusel olid esindatud seitse kooli – Püha Miikaeli 
kool, Püha Johannese kool, Tallinna Toomkool, Kohi-
la Mõisakool, Tartu Katoliku kool, Tallinna Kaarli Kool 
ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium. Palvuse viis 
läbi Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Arne Hiob, 
jutlustas katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan. Kirik 
oli täis lapsi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes kõik olid 
tulnud selle sündmusega tähistama Kristuse ülestõus-
mise kolmandat püha. 
Lisaks oma kollektiivi lauludele said lapsed Imbi Laa-
si ning Merle Libliku käe all laulda ka kaks ühislaulu: 
“Lendas ingel taevastest” ning “Väike karjane”. Eriliselt 
südantsoojendavad olid laste endi kirjutatud eestpal-
ved.
Tänumeeles ning rõõm hinges helisemas jäid laululap-
sed ootama järmise aasta kokkusaamist!
23. aprillil toimus Tartu Pauluse kirikus üle aastaste 
taas üle-eestiline laste vaimulik laulupäev “Me võime 
rõõmsalt laulda”. Laulupäeval osales 260 last ja täiskasvanut 
Tallinnast, Tartust, Võrust, Räpinast, Amblast, Elvast, Jämajast, 
Lümandast, Sõrvest ja Kihelkonnast panid Tartu Pauluse kiri-
ku helisema. Kaarli kogudus oli esindatud kolme kollektiiviga 
– noorteansambel, lastekoor ja Kaarli Kooli mudilaskoor. Lapsi 
olid juhendamas Tuuliki Jürjo, Helika Gustavson Rätsep, Anna 
Humal, Imbi Laas, Maarian Lend, Seidi Mutso, Kai-Tõe Eller-
maa, Sirje Kaasik ja  Stefan Groote.
Päev algas kell 11 alguspalvega, misjärel  harjutati kahte 
ühendkoori laulu – Helika Gustavson Rätsep” Me võime rõõm-
salt laulda” ning  Mart Jaanson “Päästmise laul”.
Edasi kulges kõik nö erinevates töötubades. Ühehäälsed koo-
rid  suundusid vahetustega sööma, harjutama, oreliga tutvuma 
ning juttu kuulama. Samal  ajal said kahehäälsed koorid kiriku 
krüptis rahulikult oma lauludele veel viimast lihvi anda. Kui töö 
tehtud  pääsesid nemadki lõunatama.
Pealelõunal oli aeg ühismängudeks, mida viis läbi koguduse 

abiõpetaja, noor ja energiline Kristjan Luhamets. Lapsed lusti-
sid ning kiriku ruumid täitusid hetkega rõõmuhõisete ning laste 
kilkamisega.
Alates poole neljast oli aeg taas end üles rivistada, sest algas 
kontserdi läbimäng. Lisaks lauljatele oli end  sisse  seadnud  
ka saateansambel koosseisus Helis Oidekivi – flööt; Kristjan 
Rudanovski – viiul; Jaagup Kuusemaa – kitarr; Mart Jaanson, 
Tuuliki Jürjo ja Maarian Lend – klaver; Karl Allikvee – viiul; Vello 
Annuk – kontrabass; Andre Maide – löökriistad.
Kella 17ks oli kirik kuulajatega täitunud ning tunnine jumala-
sõnaga kontsert võis alata.Tänulikud kuulajad ei hoidnud oma 
heameelt aplausi näol tagasi. Kõik korraldajad, õpetajad ning 
lapsed said tänutäheks lille, tänukirja ja kommikoti.
Suur tänu siinkohal ka Tuuliki Jürjole, päeva peakorraldajale! 
Jääme ootama järgmist korda!

Maarian Lend

RÕÕM KOOS LAULMISEST

Kaarli Kooli lapsed Kristlike Koolide laulupäeval koos koorilauluõpetaja 
Pärtel Toompere ja 1. klassi õpetaja Eva-Theresa Martensiga
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Kaarlikese perelaager
KAARLIKESE PERELAAGER 13.–14. mail!

Loengud, vestlused täiskasvanuile; mängud ja meisterdamine lastele; 
ühised tegevused kogu perele nii õues kui ka toas, õhtuprogramm jpm.

Programm algab 13. mail kell 18 ja lõpeb 14. mail kell 18.
Majutus kõigi mugavustega Villa Nõvas.

Transport oma autodega. Kellel oma auto puudub,
mahutame teiste autodele!

Osalustasu (sisaldab majutust, toitlustamist ja kogu programmi):
Täiskasvanu 25€, laps 18€ (alates teisest lapsest samast perest 12€), 

alla 3-aastased lapsed tasuta.

Registreerimine kuni 5. maini 
kaarlike@eelk.ee, 6199 111.

Oodatud on nii suuremad kui ka väiksemad pered,
loomulikult aga ka üksikosalejad!

Eesti Vabariigi algusaastail, 1990ndatel oli Las-
namäel asuv Tallinna Kristlik Koolkodu koduks 
paljudele erivajadustega lastele. Selle koolkoduga 
(2000. aastal ühendati viis  lasteasutust, sealhul-
gas ka Kristlik koolkodu Tallinna Lastekoduks) on 
Kaarli kogudus olnud seotud selle loomisest saati. 
Toona otsustasid tolleaegsed Kaarli koguduse noo-
red anda oma panuse värskelt avatud ruumidele 
kodusoojuse andmiseks. Kuulutati välja aktsioon, 
mille käigus oli võimalik õmmelda lapitekke või tuua 
selleks sobivaid materjale. Nii valmis noorte ühis-
tööna kümmekond lapitekki ja lisaks kooti kangas-
telgedel juurde ka sobivad kaltsuvaibad. Koguduse 
poolt töötas seal algusaastail usuõpetajana Aita-
Valve Puusepp, kes meenutas seda kui rasket ja 
tänuväärset tööd – olid need lapsed ju ilma jäetud 
olulisemast – armastavast inimesest, kodust, lähe-
dusest. Lastel oli hämmastav võime mõista ja tun-
netada kiriku erilist õhkkonda. Mitmed lapsed käisid 
Aita-Valve eestvõttel ka Kaarli koguduse pühapäe-
vakoolis.
See koolkodu oli eriline selle poolest, et seal oli 
päris oma kirikuõpetaja – Soome emeriitpraost 
Kirsti-Maija Paananen. Paljud Kristliku Koolkodu 
kasvandikest ristiti ja konfirmeeriti tema algatusel 
Kaarli koguduses, Kirsti-Maija suutis leida ka kõigi-
le lastekodu lastele ristivanemad Soomest, kellega 
nüüdseks juba täiskasvanud noored ikka ühendu-
ses on. Kord aastas on ühine jõulupidu ja ühine 
laager. Kui EELK intellektipuudetöö koordinaator 
ja Kuressaare koguduse abiõpetaja Tiina Ool 2011. 

a. esmakordselt Pilistveres nende sügiseses laagris viibis, võeti nõuks, et 
vähemalt Tallinnas elavad ristilapsed võiksid omavahel ka tihedamalt kokku 
saada – on nad ju üksteisele peaaegu nagu õed-vennad, ühes kodus kas-
vanud.
Sellest alates kogunebki kord kuus laupäeval Kaarli kogudusemajas ristilas-
te ring, mida juhendab Tiina Ool. Kaarli koguduse poolt juhtivad ringitunde 
kas diakon Saima Sellak-Martinson või Meelis Holsting, vahel ühiselt, vahel 
kordamööda. Ühises vestlusringis jagatakse rõõme-muresid, palvetatakse, 
lauldakse, mängitakse, igas ringitunnis on ka oma sõnum Piiblist. Ristilaste 
ring on avatud ka kõigile nende sõpradele ja rõõm, et see on nüüd kasvanud 
ka  uute ristilaste võrra – möödunud aasta oktoobris leerilaagri lõppedes 
said Kaarli koguduse liikmeteks kaks Jüri, kes mõlemad olid juba pikka aega 
ka sõpradena ringitundides osalenud.
Kuigi kunagistest lastekodulastest on sirgunud nüüdseks täiskasvanud ini-
mesed, jäävad nad ikka ristilasteks – oma ristivanemate jaoks. Ja lapsed 
oleme me ju ühtmoodi kõik – oma Taevasele Isale.

EELK intellektipuudetöö koordinaator Tiina Ool

Ristilaste ring

23. aprillil koos Tiina Ooliga Kaarli koguduses nuputamas

KEVADINE VÄLJASÕIT HAAPSALLU, 
RIDALASSE, MARTNASSE
laupäeval, 14. mail 2016

Väljasõit kell 9 kiriku juurest, tagasi u kell 19

• Külastame EELK Haapsalu toomkirikut.
• Tutvume Haapsaluga.
• Külastame Ridala ja Martna kirikut, 

kus on õpetajaks Küllike Valk.
• Külastame ka teisi põnevaid kohti Läänemaal.

Osavõtumaks 18€ sisaldab bussisõitu ja 
lõunasööki

Registreerimine: Saima Sellak-Martinson
(53015848, ssellak@eelk.ee)



ORELI KAPITAALREMONDIST KURSUS “ABIELLUMINE? ABIELU! ABIELUS...”
10. mai 2016

Lühike kursus neile, kes plaanivad abielluda ja kes mõtle-

vad, kas või miks peaks abielluma.

Käsitlusele tulevad teemad:
•    Mis teeb abielust abielu? Kas paber või midagi muud?
•    Mis on perekond? Perekonna traditsioonide 

kujundamine ja väärtused.
•    Mida teha, et abielu oleks õnnelik? Kas annab midagi 

teha?
•    Kas armastus saab abielus otsa? Mis üldse on 

armastus?
•    Praktilised küsimused seoses laulatusega ja riikliku 

abielusõlmimisega.
Kursusele on oodatud kõik, kes plaanivad luua perekonna või 
lähiajal abielluda. Ootame ka neid, kes on kaua koos elanud, 

aga ei ole abieluni jõudnud.
Kursusele registreerumine kuni 06.05.2016 e-posti aadressil 

tallinna.kaarli@eelk.ee

Kohtume kolmel korral: 
10. mai, 24. mai ja 31. mai kell 18.00-19.30

Kursus toimub Kaarli koguduse maja saalis /Toompuiestee 4/.
Kursuse viib läbi Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus

Kursusel on kohtade arv piiratud

Pilet 10–15€. Lastele kuni 12 a sissepääs prii. 
Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. 

TÕNIS MÄGI

Tõnismäel 
Tallinna 

Kaarli kirikus

HEATEGEVUSKONTSERDIL “SU SAMME KAJA”
Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks

1. juunil kell 18

KÄRT
ANTS
JAAK  
MART 

JOHANSON

Eelmise kuu kokkuvõttes juba selgitati, et algselt kavandatud 
tööde teostamise järjekorra muutmise tõttu lükkus mängupuldi 
kasutuselevõtt edasi.
Algselt oli plaan vilestikuga seotud tegevused teostada peale 
mängupuldi, traktuuri ja tuulepõhjade korrastamist. Kuna oreli-
rõdul paiknevad suurte vilede virnad segasid ehitustöid ja ma-
nööverpinda ei olnud, remonditi puitviled aprillis. Viledele tehti 
puidutehnilisi parandusi, neid puhastati ja tihendati. Suurte vi-
lede tuulepõhjad orelis korrastati nii, et peale vilede remonti oli 
need võimalik paigaldada kohe oma kohale.
Aprillikuu suureks silmaga nähtavaks edasiminekuks olid tööd 
prospektiviledega. Lõunatorni deponeeritud viled puhastati, pa-
randati ja sirutati ning kõik viled said uue hõbedase värvikuue, 
mille tulemusel mõjub orel kirikusaalis taas värskelt. Enam ei 
ole masendavat tühjust.
Samal ajal toimus membraanide remont. Uued nahad said 
1472 vilemembraani.
Jätkusid traktuurireleede korrastustööd, ventiilide taastamine, 
uuendatud kiillõõtsade paigaldamine.
Lõpule jõudis uute asendusvilede valmistamine Hollandis, viled 
saabuvad kirikusse järgmiseks nädalaks ja jäävad ootama ore-
lisse paigaldamist juunis-juulis.
Aprill oli oreli juures rahvusvaheline kuu. Nädal aega töötas 
kogemuste omandamise eesmärgil oreli juures Soome orelias-
jatundja Marko Koskinen, kes oma kodumaal on suur pneu-
maatiliste orelite propageerija.

Orelihooldaja Toomas Mäeväli

Kaarli Kooli KEVADKONTSERT
pühapäeval, 15. mail, kell 13

Kaarli kirikus

Esinevad kõik Kaarli Kooli lasteaia ja kooli
lapsed, lisaks etteasted Kaarlikese

muusikastuudio lastekoorilt ja pilliõpilastelt.
Sissepääs vaba.

Enne ja pärast kontserti
kiriku esisel platsil avatud

Kaarli Kooli KEVADLAAT

Erinevad müügikohad: 
käsitöö, talutoit, taimed...

kohvik, õnneloos, ekskursioonid Kaarli kiriku 
torni ja palju muud.

OOTAME TEID!



MAI KIRIKUS... Leerikool
06. aprill – 26. juuni 2016

07. september – 4. detsember 2016
14. nov 2016 – 26. veebr 2017

Diakooniatöö
Toolivõimlemine igal neljapäeval 

kell 11 koguduse majas 
Koraalikoor 5. mail kell 13 

koguduse majas
Seenioride klubi 18. mail kell 14

koguduse majas

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 

SÜDAME KÕNE JUMALAGA 
Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära 
võtnud oma heldust! Ps 66:20
P 01. mai kell 10.00 Missa
E 02. mai kell 13.00 Missa
T 03. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

Veera Taleš – sopran, Maila Ploomann – mezzo, Marika Kahar – orel. 
Sissepääs vaba.

N 05. mai kell 17.30 Missa,Taevaminemispüha 
PÜHA VAIMU OOTUS 
Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik 
enese juurde! Jh 12:32
P 08. mai kell 10.00 Perejumalateenistus armulauaga, Emadepäev
E 09. mai kell 13.00 Missa
T 10. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

Ott Indermitte – bariton, Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.
PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE
See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Sk 4:6
P 15. mai kell 10.00 Missa, I Nelipüha 

Naiskoori 63. aastapäev
    kell 13.00 Kaarli kooli kevadkontsert
E 16. mai kell 13.00 Missa, II Nelipüha
T 17. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kesklinna sotsiaalkeskuse kollektiivid. Sissepääs vaba.
VARJATUD JUMAL
Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3. 
P 22. mai kell 10.00 Missa, Kolmainupüha 

Kaastegev koguduse kontsertkoor
E 23. mai kell 13.00 Missa
T 24. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kammerkoor Canorus, solistid, keelpilliansambel. Dirigent Piret Aidulo.
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED - Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, 
see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale 
minu. Lk 10:16
P 29. mai kell 10.00 Missa 
E 30. mai kell 13.00 Missa
T 31. mai kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kaarli koguduse kontsertkoor. Dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere. 
Sissepääs vaba.

TEELISTE KIRIK
01. mai – 30. september 

E, K, N, R kell 11-14
T kell 14-18.30

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

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

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 14.00–15.30 kogudusemajas. 
Maikuus kohtutakse kahel korral (03. ja 10. mail) ja siis jäädakase suvepuhkusele. 

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


