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SÕNAD JA TEOD
Piiblist leiame palju nö elujuhiseid, laiemalt on ehk teada Jumalalt Moosesele antud 10 käsku, Jeesuse tuntumad tähenda-
missõnad või seigad Tema elust, mida omavahelises suhtluses eeskujuks võtta. Käesoleva kuu juhtsõna on pärit 3. Moosese 
raamatu peatükist, milles kirjeldatakse mitmesuguseid käske ja seadusi, mida tuleks oma elukorralduses rakendada. Üks neist 
paljudest on vanade austamine, lugupidamine nendest, kellel on enam elukogemust ja sellest tulenevat tarkust, nendest, kes 
on käinud meie eel ja oma tegevuse läbi ka meie elu mõjutanud. 
Kõnealuse salmi lõpetavad justkui kinnitusena sõnad „Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!“. Kinnitusena sellest, et Jumala 
õpetusi järgides ja Teda oma elus esikohale seades võime olla kindlad, et Ta on meiega igal päeval ja kannab meid kõigest 
läbi. Vahel ei ole küll lihtne Jumalat ja Tema tahtmist usaldada, võib juhtuda, et pettume, kui Ta ei ole teinud täpselt nii nagu 
palusime või tahame teadlikult, meelega ja põikpäiselt vaid oma tarkusest ja soovidest lähtuvalt rassida või siis lihtsalt unusta-
me oma kiiretes askeldustes Tema osa meie igaühe elus.
Vahel kipume Jumalat inimestega võrdlema ja käsitleme ka Teda inimlikest mõõdupuudest lähtuvalt, kuid Tema erilisus ja ime-
lisus seisneb selles, et Ta ei jäta meid maha ega ka kanna meid lõplikult maha, vaid annab meile alati uue võimaluse. Jeesus 
lubab: „Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu 
käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.“ (Jh 15:9–10) 
Tuhkapäevaga algas paastuaeg, patukahetsuse ja meeleparanduse aeg. Kasutagem võimalust ja alustagem sel ajal oma 
elu analüüsimist ja leitud vigade parandamist, usaldagem end teadlikumalt Jumala juhtimise alla, et Ülestõusmispühadeks 
ettevalmistav periood võiks meile kõigile õnnistuseks olla!

Diakon Saima Sellak-Martinson

UUS  NÕUKOGU ASUS AMETISSE

Koguduse iga-aastased aruanded on Konsistooriumile esitatud 
ja teeme kuukirjas nende põhjal lühikese tagasivaate möödu-
nud aastale. Aruannet lugedes tabasin end juba mitmendat 
aastat mõttelt, et enamik tegemisi korduvad aastast aastasse, 
luues seeläbi olulise järjepidevuse möödunud aegade ja põlv-
kondadega. Kui jumalateenistused, palvused ja ametitalitused 
on katkematult toimunud kiriku pühitsemisest saati, siis näiteks 
lastetöö on pärast nõukogude ajal tekkinud pausi järjepidevalt 
toimunud 29 aastat, mõned aastad vähem diakooniatöö, ka 
loengusari “Jalutades Jumala aedades” juba 13 aastat … 
Liikmeannetajaid oli möödunud aastal 1840, kahjuks on see 
arv võrreldes 2015. aastaga veidi vähenenud. Kõige suurema 
osa annetajatest moodustavad üle 75 aasta vanused naised. 
Meeste seas on kõige suurem liikmeannetajate vanusegrupp 
45–61. Keskmise annetuse suurus oli 58€ ja annetuste me-
diaan 30€.
Rõõmu teeb, et armulaualiste arv on kasvanud ja aasta jook-
sul võeti armulauale 10 641 inimest. Samuti jagati armulauda 
kodus ja haiglates rohkem, kokku 44 inimesele.
Pühapäevastele ja esmaspäevastele missadele lisandusid 
alates oktoobrist kolmapäevased missad algusega kell 17.15. 
Keskmine osavõtt pühapäevastest ja suuremate kirikupühade 
jumalateenistustest oli ca 168 inimest. Muusikaline osa juma-
lateenistustel on hea ja mitmekesine, kaasatakse laulukoore, 
soliste ja instrumentaliste. Lisaks orelile kõlas teenistustel vo-
kaal- või instrumentaalmuusika 47 korral.  Koguduse muusika-
kollektiivid laulsid teenistustel 29 korral, sh kahel korral Kaarli 
Kooli lapsed. 
Mitmel korral on kogudus olnud koos ühise perena pärast ju-
malateenistust, olgu siis Ülestõusmispühadel mune veereta-
des, Lõikustänupühalaadal suppi süües või ühises kohvilauas 
koguduse aastapäeval. 

VAADATES TAGASI AASTALE 2016



LOENGUSARI “JALUTADES JUMALA AEDADES”
7. märts  Matthias Burghardt. Reformatsioonist
14. märts  Matthias Burghardt. Reformatsioonist
21. märts  Ott Sandrak. Mõtteainet Tallinna 
  gildidest, iseäranis Kanuti ja  
  Toomgildist
28. märts  Anu Allikvee. Kunstis kujutatud 
  piiblilood: Jeesuse imed II. Kohtumised 
  Jeesusega
4. aprill  Anu Allikvee. Kunstis kujutatud 
  piiblilood: Jeesuse tähendamissõnad

Loengud toimuvad koguduse majas kell 18.30-20.00. 
Sissepääs vaba.

Kogudus osales suvises Teeliste Kiriku projektis, aga pühakoja 
uksed on püütud hoida avatuna ka projektivälisel ajal ja nii on 
kirik lahti olnud pea aastaringi. 
Aasta jooksul osales jumalateenistustel, ametitalitustel, palvus-
tel, kontsertidel ja Teeliste Kiriku raames kokku 60 381 inimest.
2016. aastal ristiti 135 inimest, konfi rmeeriti 135 uut kogudu-
se liiget, laulatati 30 paari ja maeti 114 inimest. Ristimiste ja 
matuste arv vähenes, laulatuste arv jäi samaks ja konfi rmee-
ritute arv kasvas. Kõige suurem vähenemine talituste osas oli 
laste ristimistel – möödunud aastal ristiti 35 last vähem kui aas-
ta varem. 
Lisaks 50 muusikaõhtule toimus aasta jooksul 34 kontserti, 
suurem osa neist detsembris. Sealhulgas käis oma jõulukont-
serte tegemas 9 kooli.
Neljandat korda korraldati Jõululaulude ühislaulmist. Eeslaul-
jaks oli seekord Jana Absalon, kitarril mängis Merje Kägu ja 
orelil Piret Aidulo. Korralduse eest hoolitses remondirakuke. 
Nemad aitasid lastekaitsepäeval korraldada ka heategevus-
kontserdi „Su samme kaja“ Eesti Vähihaigete Laste Vanema-
te Liidu heaks. Esinesid vennad Johansonid, K. Johanson, T. 
Mägi ja K. C. Joonas. Lastetöö korraldas toetuskontserdi Kaarli 
Koolile, kus esines Ott Lepland.
Muusikatöös on jätkuvalt oluline igale vanuserühmale läbi muu-
sikalise tegevuse kristliku osaduse pakkumine. Täiskasvanutel 
on võimalik valida viie koori (kontsertkoor, kammerkoor, nais-
koor, Ansambel Vexilla Regis, noortekoor) ning lastel kolme 
(lastekoor, mudilaskoor, tütarlastekoor) muusikakollektiivi va-
hel. Kõik koorid on osalenud praostkonna laulupäeval Nõmme 
kiriku aias, laulnud Raekoja platsil I advendiküünla süütamisel 
ning samal päeval toimunud praostkonna kooride kontserdil 
Jaani kirikus. Lisaks kaasateenimisele kodukirikus on muu-
sikud esinenud nii siin- kui sealpool piiri. Kontsertkoor andis 
kontserdi Tammelas ja osales jumalateenistusel Forssas, kam-
merkoor Canorus külastas sõpruskogudust Beckenhamis, kus 
andis ka kontserdi ja osales jumalateenistusel. Ka Pühalaulu-
kooli tegevus jätkus juba viiendat aastat: kord nädalas lauldak-
se psalme ning õhtu lõpus peetakse ka vesper. 
Lastetööle oli 2016. aasta 29. tegutsemisaastaks. Selle 
aja sisse on jäänud suuri tõuse ja väiksemaid mõõnu, aga 
viimased 10 aastat on olnud suhteliselt stabiilsed. Järjest 
rohkem on panustatud peretöösse, et haarata kogu pere 
erinevate ürituste ja ettevõtmiste läbi. Pereüritused (perelaager, 
perekohvik, perejumalateenistused…) on kindlasti üks lastetöö 

populaarsemaid väljundeid. 
Sügisel alustas õpinguid uus esimene klass ja sellega saavu-
tas algkooli osa täismahu. Aruandealune õppeaasta on Kaarli 
Koolis olnud intensiivne, tegus ja huvitav.
Koostöö lasteaia ja kooliga on andnud koguduse lastetööle 
teise dimensiooni. Osalejaskond on palju laiapõhjalisem, hõl-
mates ka teiste koguduste ning kirikute liikmeid. Lastele pa-
kutakse osalemiseks erinevaid tegemisi, nii saab iga huviline 
leida päevast, vanusest ja huvist lähtuvalt endale sobiva väl-
jundi. Näiteks (beebikool, mudilaste muusikaring, mudilaskoor, 
lastekoor, tütarlasteansambel, noorteansambel ja pilliõpe), 
loovusklubis (loovusring mudilastele, käsitööring), spordiklubis 
(liikumisring ja balletiring) või Kaarli Kooli huviringides (Ahaa-
klubi, Ohoo-klubi ja Juhuu-klubi). 
Toimekas on olnud ka diakooniarühm, kes oma töös paneb 
põhirõhku erinevate väikerühmade tööle. Nii aidatakse 
varieeruva tegevuse ja kooskäimiste abil eakatel ja end 
üksikuna tundvatel koguduseliikmetel üksteisega tuttavamaks 
ja lähedasemaks saada. Koguduse eakad saavad regulaarselt 
osaleda seenioride klubis, toolivõimlemises ja koraalikooris. 
Lisaks on nende abi väga oodatud erinevate ürituste 
korraldamisel. Diakon Saima Sellak-Martinson on kaasa 
löönud ka meie koguduse intellektipuudega noortega töös 
ning viis läbi ka ühe leinagrupi. Juba pea paarikümne aasta 
taha ulatub tava korraldada 2. jõulupühal rõõmu toov üritus 
erivajadustega koguduseliikmetele. 
Põnevat täiendkoolitust pakkusid loengusari „Jalutades 
Jumala aedades“, piiblitunnid ja kirikukohvi või perekohviku 
raames pakutud teemad. Koguduseliikmete ühine ekskursioon 
toimus Nelipüha laupäeval Läänemaale. 
Silmaringi laiendavat ja harivat lugemist leiab jätkuvalt kogu-
duse ajakirjast “Sulane” ning koguduse igapäevaeluga saab 
kursis olla kodulehe ja kuukirja “Sõnad ja Teod” kaudu. 
Oluline on vabatahtlike – nõukogu ja juhatuse liikmete, 
koorilauljate, Teeliste Kiriku valvurite, remondirakukese 
inimeste, diakoonia prouade, kooli lapsevanemate, lastetöö 
tegijate – roll paljudes tegevustes.
Olulisest tegevusest tuleb esile tuua kolmapäevased 
missad, sõpruskoguduse lepingu allakirjutamise Tammela 
kogudusega, naiskoorile uue dirigendi Kersti Petermanni 
leidmise, Kaarli Kooli uue klassi alustamise, toetuskontserdid 
ja laadad koguduse ja kooli arenguks, heategevuskontserdi 
vähihaigetele lastele, väikerühmade tegevuse.
Suurematest töödest Walckeri oreli kapitalremondi alguse 
koos 1. etapi lõpetamisega (oreli puldi, prospekti ja 1. manuaali 
remont), kiriku siseremondi lõpetamise (värviti oreli kohal olev 
lagi ja seinad), kiriku heli ja valgusküsimuste lahendamise 
(kogu kirikus vahetati säästupirnid 7W ledidega, kõlarite 
vahetus), Kaarli Kooli juurdeehituse projekteerimise alguse 
hoovimajas. Remondist tehti uudislood ETVs ja TV3s. 
Kokkuvõtte lõpetan koguduse õpetaja Jaak Ausi mõttega aas-
ta aruandest: “Meil on palju head, mida uues aastas kaasas 
kanda ja paluda, et Issand ikka hoiaks ja õnnistaks Tallinna 
Kaarli kogudust. Soovin, et armastuse sõnum jõuaks maail-
mas edasi, et inimesed saaksid sakramendi juurde tulla ja 
meie mõtestatud tegevuse aluseks oleks Kristus.” 

Külli Saard



TULUDEST JA KULUDEST KIRIKUS
Suur tänu teile, koguduseliikmed, et hoolitsete kiriku 
igapäevase toimimise eest.
Meie kodukirik on soe, valge, puhas ja remonditud. 
Pühapäeviti tervitab meid kirikuuksel koguduse õpetaja, 
kirikumehed on süüdanud küünlad, mängib orel...
Kaarli kogudus loodab, et selline olukord jätkub ka edaspidi.
Koguduse tulu tuleb ainult meie enda liikmete annetustest ning 
varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.

2016. aastal laekus liikmeannetustest 106 858 €,
lisaks korjandustel ja ametitalituste annetustena 55 792€
Kokku 162 650 €.
2016. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäeva-
seks toimimiseks 181 274 €.

SOE KIRIK (küte) – 16  394 €
VALGE KIRIK (elekter) – 4 999 €
PUHAS KIRIK (koristaja ja  kojamehe palgakulu, vesi, prügi, lume-
koristus) – 21 129 €
SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu,  ametirõivad, 
küünlad, oblaadid, vein) –  58 072 €
MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hool-
dus, helivõimendus) – 36 535€
ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, soli-
daarsusmaks) – 18 663€
JOOKSVAD REMONDID (ei kajasta oreli ja kiriku kapitaalremonti) 
– 10 065 €
MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku 
valve,  kindlustus) – 15 417 €

Kui suur peaks olema liikmeannetus? See võiks olla 1 % aasta sis-
setulekust. Kas inimene arvestab selle summast, mille ta kätte saab 
või summast, millest maksud on maha võtmata, jäägu tema enda 
otsustada. Liikmeannetust saab tasuda koguduse kantseleis, pan-
gaülekandega (püsimaksekorraldusega või ühekordse annetusega) 
ja enne või pärast jumalateenistust käärkambris, raamatuletis.

TOETA KA SINA ALANUD ORELIREMONTI

1. Annetades kirikusse paigutatud orelivilekujulisse 
annetuskasti.

2. Annetades EELK Tallinna Toompea 
Kaarli koguduse oreli arvelduskontole 

EE452200221057033689.
3. Kinkides kirikule nimelise orelivile – 

ristilapsele ristimispäevaks; kalli inimese mälestu-
seks või hoopis endanimelise orelivile. Vilede hind 

jääb vahemikku 10-st kuni 3 000 euroni. 
Orelis on kokku on 5200 vilet 

pikkusega mõnest sentimeetrist 6 meetrini. 
4. Helistades annetustelefonil 9007704 

toetad oreli remonti 3 euroga.

Seisuga 31. jaanuar 2017 
on annetustena laekunud 84 020€
ja kirikule kingitud 629 orelivilet.

TÄNAME LAHKEID ANNETAJAID!

Hea kirikuline!

Oleme üheskoos Kaarli kiriku korda teinud - 
kirikusaal on puhas ja kaunis ning 

toetab  koguduselu selle mitmekesisuses. 
Aitäh teile, ustavad koguduse liikmed ja 

lahked annetajad, toetuse eest!

Alustasime 2016. aastal Kaarli kiriku haruldase 
Walcker-oreli  kapitaalremonti, 

mis maksab 250 000 eurot ja kestab 3 aastat. 
Paneme üheskoos oreliviled 

taas puhtalt kõlama!

SÕNAGA 
KIRIK

MUUSIKAGA 
KIRIK

KIRIKUKASSA 

JOOKSVAD 
REMONDID

MUUD 
KULUD

SOE 
KIRIK VALGE

KIRIK

PUHAS
KIRIK



Toolivõimlemine igal neljapäeval 
kell 11 koguduse majas 

Koraalikoor 2. märtsil kell 13 
koguduse majas

Seenioride klubi 15. märtsil kell 14
koguduse majas

MÄRTS KIRIKUS... Leerikool
11. jaanuar – 9. aprill 2017
29. märts – 25. juuni 2017

13. september – 10. detsember 2017

Diakooniatöö

KOGUDUSE KANTSELEI 

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

Kohtume teisipäeviti kell 12.15 
koguduse majas!

Huvilised on oodatud!. 
Lisateave: õp Kaisa Kirikal 

(kaisa @ ekn.ee,  5347 8967)

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

Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal

Diakon Saima Sellak-Martinson

Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

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

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.
Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb: «Otsige mu palet!»  Siis ma otsin, 

Issand, sinu palet Ps 27:8

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

JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA
Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 
1Jh 3:8b
K 01. märts kell 17.30 Jumalateenistus armuluaga, Tuhkapäev, Palvepäev
P 05. märts kell10.00 Missa 
E 06. märts kell13.00 Missa
T 07. märts kell 17.30 Muusikaõhtu 

Urmas Vulp – viiul, Kadri Ploompuu – orel. Sissepääs vaba
K 08. märts kell17.15 Missa
PALVE JA USK
Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus 
suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
P 12. märts kell10.00 Missa
E 13. märts kell13.00 Missa
T 14. märts kell 17.30 Muusikaõhtu

G. Otsa nim. Muusikakooli oreliõpilased. Kristel Aeri oreliklass. Sissepääs vaba
K 15. märts kell17.15 Missa
JEESUS – KURJUSE VÕIMU VÕITJA
Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba 
Jumala riigile! Lk 9:62
P 19. märts kell10.00 Missa 
E 20. märts kell13.00 Missa
T 21. märts kell 17.30 Muusikaõhtu 

Kristina Vilotševa – orel. Sissepääs vaba
K 22. märts kell17.15 Missa
L 25. märts kell11.00 Missa, Paastumaarjapäev
ELULEIB
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see 
sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24
P 26. märts kell10.00 Missa 
E 27. märts kell13.00Missa
T 28. märts kell17.30 Muusikaõhtu 

Maria Lebedeva – orel (St Petersburg). Sissepääs vaba
K 29. märts kell17.15 Missa

PEREKOHVIK 11. märtsil kell 11 koguduse majas.

Külaliseks Saksa Lunastaja koguduse õpetaja Matthias Burghardt.

Reformatsiooni 500. juubeliaasta puhul räägime Martin Lutherist, 
temaga seotud kohtadest ning reformatsioonist ajaloos ja tänapäeva kontekstis. 

Muusikaline etteaste Kaarlikese muusikastuudiolt:
õpetaja Piia Härmsoni klaveri eriala õpilased.

Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt ühise laua katmiseks
kaasa võtta midagi kohvikõrvast.


