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SÕNAD JA TEOD

Miks oli just see laulupidu eriline – kaheksa asja, mis meenusid esimesena 

Paar päeva enne laulupeo algust 
helistas mulle Urmas Vaino ETV-st. 
Ta valmistas parasjagu ette laulupeo 
rongkäigu teleülekannet ning küsis 
mult, mille poolest on see pidu kui 
juubelipidu eriline. Rääkisin talle küll 
renoveeritud laulukaarest, staadionist 
ja uuest dirigendipuldist, kuid tõdesin 
siis, et pidu tuleb ikkagi ära oodata, 
alles siis saab rääkida, mille poolest oli 
see eriline. Tegelikult, isegi kui toimuks 
täiesti tavaline laulupidu keskpärase 
repertuaari ja ilma millegi silmapaistvalt 

erilisega, oleks see ikkagi eriline.
Laulupeotraditsioon, olgugi et see sai 
alguse baltisaksa laulupeo üks-ühesel 
eeskujul, olgugi et enne esimest laulupidu 
toimus sarnaseid üle terve Saksamaa, 
olgugi et lätlastel ja leedukatel on 
sarnane pidu, on ometi eestlased 150 
aasta jooksul kujundanud laulupeo meie 
jaoks nii omaseks, et laulupeo toimumine 
on iseenesest juba eriline. Aga tänavu oli 
tõesti juubelipidu ja seal oli palju erilist, 
nagu näiteks:

Peapiiskop Urmas Viilma riputab koguduse õpetaja Jaak Ausile 
kaela kuldristi

Soome tuntud gospellaulja Pekka Simojoki ühe laulu refrääni kõlab nii: “Jalad hoian kindlana maailmas, taevast silmist ei lase 
kaduda. Tean ju kuhu poole mu teekond viib, olen kahe riigi kodanik”. Me kõik oleme topeltkodakondsusega rändurid. Esimene 
võib olla küll erinev, kuid ristimise kaudu olema kõik Jumala riigi kodanikud.
Jumala riik või Taevariik, nagu Matteus seda oma evangeeliumis nimetab, on Jeesuse sõnumi ja temas ilmutatus teostuma 
hakkava ning aegade lõpul täielikult teostuva õndsusolukorra koondmõiste ja seega ühtlasi kristliku kuulutuse üldteema. Sel-
lest samal ajal juba käesolevast ja tulevast riigist räägitakse meile evangeeliumites ainult vihjamisi. Selleks, et aimu anda 
millestki, mille arusaamiseks inimlikust kogemusest ei piisa, kasutab Jeesus eranditult tähendamissõnu, igapäevaseid pilte ja 
tegevusi, mis peavad kuulajatele avama ja selgitama seda tulevast täiuslikku Jumala valitsust.
Jumala riigile mõeldes tulevad meelde tähendamissõna sinepiivaksest või haputaignast, kümnest neitsist või töötegijatest 
viinamäel. Kuid Jeesus ei jutusta meile evangeeliumite vahendusel mitte ainult Jumala riigist, vaid annab ka juhiseid, kuidas 
tulevased kodanikud neid ootavasse riiki peaksid jõudma ning neid nõudmisi polegi väga palju. Kõige lühemalt võtab Jeesus 
need kokku armastuse kaksikkäsus Markuse evangeeliumis: “armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu 
oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga ning oma ligimest nagu iseennast!” 
Matteuse evangeeliumis annab Jeesus oma jüngritele (evangeeliumis küll otseselt neile kaheteistkümnele, aga tegelikult ju 
ka meile, kes täna temaga koos ja tema järgi käime) ülesande kuulutada – Taevariik on lähedal! On meie käeulatuses ja meile 
kättesaadav mitte ainult kord tulevikus vaid ka siin, täna ja praegu, kui suudame selle tema sõnade läbi oma tegude kaudu 
nähtavaks muuta.

Koguduse diakon Meelis Holsting

1) juba mainitud renoveeritud laulukaar ja 
Kalevi staadion. Ilus vaadata, aga ka laulu-
kaare akustika paranes.
2) tõenäoliselt parim naiskoori repertuaar 
laulupeo ajaloos, väga õnnestunud mudilas- 
ja lastekoori repertuaar ning üleüldiselt hea 
valikkooride kontserdi kava.
3) setu rahvaviisi seade „Kergotamine“ koos 
liikumisega. Seda esitasid naiskoorid ning 
tõenäoliselt oli see kõige lahedam asi 
üldse, mis eales laulukaare all tehtud. 
Liigutusi tegi spontaanselt kaasa suur 
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osa publikust, isegi mundris presidendi käsundusohvitser tant-
sis kaasa.
4) kaotatud barjäär esinejate ja publiku vahel. Seda tõestab kaasa 
tantsitud „Kergotamine“, ka eelmistest pidudest tuntud mehhi-
ko lained, mis algavad laulukaare alt ja lõppevad publiku nõlva 
tipus; eriti aga esimese kontserdi lõpus kõlanud ühislaulud. 
Lauljad ja dirigendid olid skeptilised, kas publik on ikka piisavalt 
julge järellaulja uudisteoses „Üksi pole keegi“. Oli küll.
5) viipekeeles lauldud laulupidu. Esmakordselt tõlgiti laulupidu 
kohapeal, tuletorni vahetus läheduses viipekeelde. Et vaeg-
kuuljad saaksid muusikalise elamuse, siis laule ja ka orkest-
rimuusikat mitte ainult ei tõlgitud, vaid ka lauldi viipekeeles. 
Tulemuseks oli tõeline meistriteos. Kõige geniaalsem ja mee-
leolukam oli poistekooride esitatud „Spordimeeste laulu“, aga 
ka näiteks kogu orkestrimuusika „tõlge“. Vaadake järele ERR-i 
kultuuriportaalist!
6) nii suure sündmuse puhul paratamatu kriitika. Kuid kogu krii-
tika, mida ma suutsin leida, puudutas pigem kosmeetilist laadi 
probleeme ja on kergesti lahendatavad. Ainus tõsisem prob-
leem, aga samal ajal ka tõsine rõõm on see, et me ei mahu 
enam lauluväljakule ära.
7) laulupeo vajadus. Mulle tundub, et taasiseseisvumisest alates 
pole eestlastel kunagi olnud laulupidu nii palju vaja kui tänavu. 
Valimiste perioodil olid eestlased nõus kaasmaalase vaat et ära 
sööma, kui tolle parteiline eelistus ei sobi. Milline iganes see 
eelistus ka polnud, kaasnes sellega ülekohtune sildistamine. 
Paljude jaoks oli ületamatult raske näha poliitilise eelistuse kõr-
val inimest. Laulupidu tõi rahva ühise katuse alla tagasi ning 
tegi seda väga õigel hetkel.
8) isiklikud elamused, mis igal laulupeolised olid erinevad ja mis 
siia lehele ei mahu. 
Ning on rõõm tõdeda, et nii erilisest peost said muuhulgas osa 

Kammerkoor Canorus

Kaarli Kooli lapsed

ka Kaarli kiriku kontsertkoori, kammerkoori Canorus, naiskoori, 
noorteansambli, Kaarli kooli mudilaskoori ja Kaarli kooli 
lastekoori lauljaid. Koore õpetasid laulupeo nimel Piret Aidulo, 
Kersti Petermann, Pärtel Toompere, Maarian Lend, Karina 
Kivikas ja Marika Kahar. 

Pärtel Toompere

Tänavune kiriku noortelaager Järgmine Peatus oli 
tavapärasest mõnes mõttes erilisem. Nimelt tähistas JäPe 
oma 30. sünnipäeva. Selleks puhuks andsid laagrile oma 
panuse ka JäPe vilistlasnoored, kes on kas ise kunagi JäPe’t 
korraldanud või sellest lihtsalt aktiivselt osa võtnud. Paljud 
vilistlased kahjuks ise küll kohale tulla ei saanud, aga see eest 
jätkus igaks hommiku- ja õhtuprogrammiks meenutusvideoid 
ja intervjuusid, mida laagrilistele näidati.
Tänavuse JäPe teema oli “Peidetud aare”, millest lähtusid kõik 
laagris toimunud minipiiblitunnid ja väikerühmad. Mis on siis 
see peidetud aare? Vihjeks ütlen, et see pole mitte mis, vaid 
kes ja Tema on iga päev meie juures maailma ajastu otsani.
Laagripäev algas alati hommikuprogrammiga, kus lauldi ülis-
tuslaule, kuulati kaaskristlaste tunnistusi, mängiti vahvaid män-
ge jpm. Lõunane aeg olenes päevast. Reedel leidis aset suur 

seiklusmäng ja laupäeval sai osaleda erinevates töötubades. 
Töötubades oli näiteks võimalik tantsida rahvatantsu, õppida 
esmaabi ja kuulata Lootuse külast tulnud inimeste lugusid ning 
soovitusi noortele. Õhtuprogramm algas samuti ülistuslaulude 
saatel, vaadati video vahendusel vilistlaste meenutusi varase-
madest JäPe’dest ja kuulati piiblitundi.
Lisaks toimusid kogu laagri vältel väikerühmatunnid. Väikerüh-
ma aegadel jagunesid noored vanuse järgi paika pandud grup-
pidesse, kus arutleti piiblitunnis käsitletud kirjakoha üle, mängiti 
seltskonnamänge ja palvetati koos. Igal väikerühmal oli oma 
juht, kes koordineeris rühma tegevust ja sai vastavalt vanuse-
le otsustada, kui palju kasutatakse väikerühmale pühendatud 
aega arutlemiseks ja kui palju mängitakse.
Loomulikult toimus ka tavapärane Vembu-Tembu turg, kus 
laagrilised said müüa erinevaid vempe või nänni. Turu kogu 
tulu läheb alati heategevuseks ning sellel aastal annetati ko-
gunenud summa 550 eurot Pilistvere kogudusele, kes on 30 
aasta jooksul enim JäPe’sid võõrustanud.
Laagrit külastas hulk erinevaid vaimulikke, näiteks peapiiskop 
Urmas Viilma, kelle käest võis küsida igasugu huvipakkuvaid 
küsimusi. Samuti ei puudunud ka head muusikalised esinejad, 
kes pärast õhtuprogrammi laval üles astuksid. Laagri tänavune 
peaesineja oli elektroonilise muusika koosseis Pür Müdd.
Kaarli noored on üht meelt, et kõik kristlasnoored võiksid vä-
hemalt kord elus JäPele tulla. Sealne soe ja siiras õhkkond on 
väga imeline ning kõik osalejad on ühtehoidvad.

Johanna Helene Martinson ja Kevin Kirs
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Juuni lõpus alustati Kaarli Kooli maja pealeehitustöödega. 
Püstitati tellingud, algasid lammutus- ja ehituse 
ettevalmistutööd. Selleks paigaldati tornkraana, mille 
abil tõsteti lammutuse tagajärjel tekkinud ehitusprügi 
konteineritesse ja hoone katusele tõsteti ehitusmaterjal. 
Peale lammutustöid algas seinte alusvundamendi valamine 
ja seinte ladumine. Augusti alguseks on planeeritud paneelide 
montaaž
Kaari Kooli ehitust saab toetada www.kaarlikooliheaks.ee

Juuni lõpus, 26. juunil – 01. juulil toimus juba tavaks saav 
Kaarlikese suvelaager. Seekord viis laagritee lausa üle 
mere  Prangli saarele. Viie päeva jooksul avastati imeilusas 
suveilmas ja parimas seltskonnas erilise väikesaare loodust 
ja kultuuri.
Laager kandis pealkirja „Rännak kogemuste maailma“. Laagri-
päevade jooksul hangiti erinevaid kogemusi meid ümbritsevast 
– rännati läbi pea kogu saare nii jalgsi kui jalgratastega, arutleti 
oma elu erinevate rõõmsamate ja tõsisemate kogemuste üle, 
mõnusat suveilma nauditi matkates, ujudes ja mängides ning 
tugevdati sõprussuhteid toredate kaaslastega. Erilised hetked 
veedeti ühispalvustel Prangli kirikus ja loojuva päikese taustal 
mere ääres.
Laagris osales 36 last vanuses 8–15 eluaastat. Juhendajateks 
olid koguduse vabatahtlikud laste- ja noortetöötegijad.

Kaarli koguduse lastetöö 
alustab kõigi oma tegevustega jälle 

septembris.

Ootame lapsi ja noori 
KAARLI KOGUDUSE KIRIKUKOOLI.

Tundides käsitleme piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga 
ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika 
küsimusi ning paljusid teisi teemasid vastavalt lapse 

vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. 
Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. 

Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse 
kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik 
need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad 

ning neid tähtsaks peavad. 
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud 

perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale 
sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12 
koguduse maja ruumides. 

Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3–15 aastat. 
Tegevust alustame 29. septembril.

Vajalik eelnev registreerimine: kaarlike@eelk.ee või 
tallinna.kaarli@eelk.ee

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha 
vabatahtliku annetuse.

Septembris alustavad tööd jälle Kaarli Kooli 
HUVIRINGID, 

kuhu ootame igas vanuses lapsi ja noori. 
Muusikastuudio: beebikool, laulukoorid, pilliõpe

Loovusklubi: käsitöö- ja kunstiringid, lego-robootika, male jt.
Spordiringid: capoeira, jalgpall, liikumisringid, võimlemis- 

ja tantsuringid.
Vaata täpsemalt www.kaarlikool.eu .

Huviringide info uuendatakse augustikuu jooksul – 
on tulemas uusi põnevaid tegevusi.

Jälgige infot ja reklaami!

Kaarli Kool ootab 2020. aasta sügisel 
I klassi astuvaid lapsi 

EELKOOLI!
Kaarli Kooli eelkooli eesmärgiks on anda lastele esmane 

turvaline kogemus koolielust, õppida ning avastada,
saada uusi teadmisi ja kogemusi nii, et esimesse klassi 

minek võiks olla eelkõige rõõm põneva koolitee algusest. 
Eelkool alustab tundidega oktoobris 2019. 
Registreerumine kestab 10. septembrini 

või kohtade täitumiseni.
Täpsem informatsioon: www.kaarlikool.ee



E, T, N    kell 10–13
K    kell 10–13, 14–16
R    suletud
Õpetaja Jaak Aus
Abiõpetaja Kaisa Kirikal
Diakon Saima Sellak-Martinson
Diakon Tiit Zeiger
Diakon Meelis Holsting
Diakon Kevin Kirs
Vaimulikega kohtumiseks palume 
ette helistada

telefon: 619 9100
e-post: tallinna.kaarli@eelk.ee
kodulehekülg: www.kaarlikogudus.eu
Facebook: EELK Tallinna Toompea 
Kaarli kogudus
pank: SEB EE171010022004706006
Swedbank EE392200221011214295 
annetused remondi heaks: 
Swedbank EE902200221040614950
annetused oreli hoolduse heaks: 
Swedbank EE452200221057033689

KOGUDUSE KANTSELEI 

AUGUST KIRIKUS... LEERIKOOL 

14. september – 08. detsember 2019

www.kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/

L 03. august kell 19:00 Kontsert

Norra noorte Sümfooniaorkester. Piletid 9/8€. 

KIRGASTATUD KRISTUS – Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema 

auhiilgust! Js 60:2

P 04. august kell 10:00 Missa

kell 18:00 XXXIII Tallinna Rahvusvaheline Orelifestival

David Briggs (orel, USA/Inglismaa). Kavas: Williams. „The Art of Transcription“. Debussy, 

Brahms, Berlioz, Mahler, Ravel. Pilet 17€.

E 05. august kell 13:00 Missa

T 06. august kell 17:30 Muusikaõhtu

Tobias Horn – orel (Saksamaa). Sissepääs vaba.

TÕDE JA EKSITUS – Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses 

headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9

P 11. august kell 10:00 Missa

E 12. august kell 13:00 Missa

kell 19:00 Kontsert

Orkester Norden Lahti, Finland. Sissepääs vaba. 

T 13. august kell 17:30 Muusikaõhtu

Aare Saal – bariton (RO Estonia), Piret Aidulo – orel. Sissepääs vaba.

USTAVUS JUMALA ANDIDE KASUTAMISEL – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse 

palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48

P 18. august kell 10:00 Missa

E 19. august kell 13:00 Missa

SOOSINGUAJAD – Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on 

valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12

P 25. august kell 10:00 Missa, kuldleeripüha

E 26. august kell 13:00 Missa

T 27. august kell 17:30 Muusikaõhtu

Henk van Putten – orel (Holland). Sissepääs vaba.

KODUNE ARMULAUD
Soovi ja vajaduse korral käivad 

koguduse vaimulikud ka kodus, haiglas 
ja hooldekodus armulauda jagamas.

Nii enda kui lähedase koduse armulaua 
soovist saavad koguduse liikmed teada 

anda kas koguduse kantseleisse või 
otse vaimulikule.

Diakon Saima Sellak-Martinson
 5301 5848

Koguduse kantselei 6199 100

SAADA EESTPALVESOOV
Kaarli koguduse kodulehel on 

võimalik saata oma eestpalvesoove ka 
elektrooniliselt. Meieni jõudnud rõõmu- ja 
murepalved kantakse jumalateenistustel 

ühises palves Jumala ette. 
Vaata lähemalt www.kaarlikogudus.ee.

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduses 
toimub 25. augustil 2019 kell 10 

kuldleeripüha jumalateenistus.

Ootame kirikusse
kõiki 1969. aastal või varem

leeris käinud koguduseliikmeid.

Kui soovite osa võtta kuldleeripühast 
Kaarli kirikus, siis palume end 

eelnevalt registreerida 
koguduse kantseleis hiljemalt 19. augustiks.

Tallinna Kaarli koguduses toimub 
25. augustil 2019 kell 10 

KULDLEERIPÜHA JUMALATEENISTUS.

Ootame kirikusse kõiki 1969. aastal või varem
leeris käinud koguduseliikmeid.

Kui soovite osa võtta kuldleeripühast Kaarli kirikus, 
siis palume end eelnevalt registreerida 

koguduse kantseleis hiljemalt 19. augustiks.
Täpsem info tööpäeviti 

telefonidel 619 9100, 5300 8086


